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lö N s Ö Z 

Kur'an-ı Kerim insanlardan, akıllarını ve irâdelerini her konu

da kullanmalarını ister. Akıllarım ikna ederek ve irâdelerini terbiye ede

rek onları hayra yönlendirir. Böylece/dünya/ cltâhiret seadetine ulaş-

malanm sağlar. » ' ^ 

Kur'an, insanın/sübjektif dünyasına (iç âlemine) etki eden bir 

güçtür. Kur'an sayesinde insan, içinden gelen istek ve arzularıyla hidâ

yete motive olur. Dıştan gelecek hiçbir beşeri müeyyide veya caydıncı 

güce ihtiyaç duymaksızın, içinden gelen "Rabb'ı hoşnut etmek amacı ile 

aksiyona geçmesi, Kur'an tarafından hedeflenir, 

fc-.r 

Kur'an'ın her/âyeti çok yüzeyli birer elmas parçası gibidir. Onları, 

anlamak için okuyanlar her okuyuşlarında kendilerine ışık yansıtan 

yüzeyini görür gibi, bir yönünü anlayabilirier. Dikkatlerini yoğunlaş

tırdıkça diğer yönlerini de farkederler. Bu mânâ yönleri çeşitli kavram

lar halinde birbirinden ayrılırsa da tekrar bir odak noktasında birleşir 

ve bir ortak hedefe yönelir^ ; İnsana ebedî hayatını kazandırmak. Ancak 

bu kavramlar başlangıçta/lünya hayatını tanzim eder. 
l o 5 a n ı » 

Kur'an-1 Kerim, insana nüfuz etme veya etkileme gücünü büyük 

ölçüde, âyetlerin genelinde hissedilen tebşîr ve inzâr kavramları ile 

ortaya koyar. Bu kavramlarla Kur'an, insanlık tarihinde psikolojik, 

sosyal ve kültürel bakımlardan derin izler bırakmıştır. Kur'an'ın kendine 

özgü bu eğitim sistemini, yeni nesillerin ruh ve beden gelişmelerini de 

dikkate alarak onlara aktarmak ve uygulamak gerekir. 
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Yani insanın çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine 

uygun ve onun ebedi yaşama arzusuna paralel olarak uygulanacak bir 

eğitim sisteminde; eğitim psikolojisinin temel metotlanndan "mükâfat -

ceza" metodu, Kur'an'daki tebşîr ve inzâr kavramları ışığı alünda uygu-

Iınmalıd'j, 

Bu Yüksek Lisans Tezi Çalışmasında, Kur'an'ın yetişkin insanı 

hedefleyen terbiye sisteminin aslı olan 'Tebşîr ve İnzâr kavramları", 

Eğlüm Psikolojisi açısından ele alınmaktadır. Bu amaçla. Tezin "Giriş" 

bölümünde Kur'an'ın insana bakışı ve onu değeriendirişi, tezin boyu

tuna göre genişçe ele alındı. Birinci bölümde Tebşîr ve İnzâr kavramla-

nnınmahiyeü ve terbiye edici yönleri izaha çalışıldı. Hz. Peygamber Cs.a.>»)Vn 

insanlara örnek oluşu ile Vahyi tebliğ edişindeki "tebşîr ve inzâr metodu"-

na değinildi. 

İkinci Bölümde Kur'an'ın, insanın davramşianyla hak edeceği 

mükâfat ve cezayı haber vermesinin insan üzeritıdeki etkisinin devam

lılığı açıklandı. Üçüncü bölümde ise tebşîr ve inzâr kavramlarımn dünya 

ve âhirete yönelik sonuçları değeriendirildi. Dolayısıyla tez konusu kav

ramlar, yetişkin eğitimi açısından degeriendirilmiş ve eğitim psikolojisi

ne, Kur'an açısından bazı izahlar getirilmeye çalışılmış oldu. Ancak 

yapıcı tenkitlerie daha iyi ve hatasız hale gelecektir. 

Çalışmalanm sırasmda değerii rehberiik ve tavsiyelerinden dolayı 

Doç. Dr. Abdullah AYDEMİR Hocama* rahmet ve mağfiret diler, fikir 

ve emeklerinden faydalandığım diğer saygıdeğer kişilere kalbî teşek

kürlerimi sunarım. 

8 Mayıs 1990 

Bilâl T E M İ Z 

* Ccnnet-mekân Hocam 28. 01. 1991 tarihinde rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. 
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I . K O N U N U N Ö N E M İ VE P R O B L E M İ N 

O R T A Y A K O N U Ş U 

İslâm'ın kendine has bir metodu olduğu ve bu metodun esaslan-

nm ilk plânda Kur'ân-ı Kerim'de yer aldığı açıkça bilinmektedir. Ne var 

ki son derece açık olan bu esaslar, Kur'an'] okuyan herkes tarafmdan 

açıkça sezilemez. Tıpkı, ışığı ve ısısmdan faydalanarak yaşadığı güneş 

ışmlannın, insanm dikkatini her zaman çekmediği gibi. 

İnsan, hayatım devam ettiımek içm güneş ışığma, havaya, suya ve 

besine ihtiyaç duyar. Bunlar, insanm ihtiyacuun şiddetine göre aym 

önem sırasma dizilirler ve insamn çevresinde bolca bulunma açısmdan da 

aym suuyı oluştururlar. İşte bu bolluk, zamanla insanda bir önemsemez

lik oluşturur ki, hayat açısmdan "temel öğe" durumundaki bu nimetlerin, 

çoğu zaman insan, varlıklanm ve hayatî önemlerini unutur; hatta çevre-

smin, yaşanmayacak derecede kirlenmesini hiç de önemsemeyebilir. 

Aym şekilde, özellikle mü'min, Kur'ân'ı okur, hayatmı ondaki 

terbiye metoduna adapte eder, ondaki düsturlardan faydalamr. Ama o 

metodun genel ahengini oluşturan tebşîr ve inzâr kavramlanmn varhğmı 

farketmeyebilir. Halbuki tebşîr ve inzâr kavramları inşam küfür karan-

hğmdan îman nuruna çıkaran emir ve yasaklarm, msan bünyesine nüfu

zunu ve yerieşmesini sağlayan "alt yapı" niteliğindedirler. 

Kendi öz evladmı diri dm toprağa gömecek kadar ferdî vahşiliğe, 

biıbirlerini ancak savaştan savaşa görebilecek derecede kopukluk ve 

dağınıküğa maruz kalmış bir topluluğu, 23 seneden az bir zamanda. 



fertleri en insanî boyutlarda kaynaşan bir toplum haline getiren 

Kur'an'm eğitim metodunun, henüz tam anlamıyla ortaya konuhnaımş 

"tebşîr - inzâr" yönleri vardır. Kur'an ışığı, güneş ışığı gibi tükenmez, 

eskmıez/hicmyet kaynağı olduğuna ve eğitimin bütün problemleri dahil, 

her türlü çıkmaz ve açmazda başvurulacak en güveniUr kaynak olduğuna 

göre, içinde bulunduğumuz çağda ve aynı orijinalite Ue gelecek çağlarda 

Kur'an'm eğitim verilerinden hep faydalamlacaktır. 

Medeniyetin kaçuıılmaz yan etkisi ya da artık ürünü gözüyle 

bakdabilecek yalmzlık hissi, doyumsuzluk, aşın stres vb. ruhî boşluk

lar, neden insanm Yaratıcı'smm talünâtı olan "Kur'an'm Eğitimi" ile dol-

durulmasm ? 

Çevre kirliliği, ozon tabakasınm delinmesi/AİDS hastalığı 

ve benzeri çaresizlikler, telkm ettikleri karamsarhklarla günümüz msa-

nuıı dünya çapmda felâketlerle korkutmaktadır. Bu noktada onlara, yal

nız olmadıklan ve her türlü tehlikeye karşı arka çıkacak Yüce RABB'm 

varlığma tam anlamıyla manıp güvenmelerinin getireceği üstün moral 

gücü müjdelenmelidir. Ancak, bu moral gücüne kavuşmamn yolu. 

Kur'an'da tehlikeli ve zararlı olduğu haber verilen (inzâr edilen) her şey

den uzak durup, iyiliği ve faydası müjdelenen (tebşîr edilen) her 

kavrama motive ohnaktan geçmektedir. Kısacası. Kur'an'da yer alan iyi 

- kötü noTmlarma ve bunlan açıklayan tebşîr ve inzâr ifâdelerine kulak 

veımek gerekmektedir. 

Kur'an açısmdan bakıldığmda insanm her türlü davramşı, olumlu 

(sâlih, mârûO ve olumsuz (küfr, münker) ohnak üzere iki kategoriye 

aynhr. İki kategori arasmdaki nihaî kriter (smır noktası), inançtır. 

"Ya hep. ya hiç" mantık prensibine göre, varhğına veya yokluğuna 

hükmedilen manç olgusu, kâinatm ve msanm Yaratıcısı olan tek Allah'a 



îmandır, güvendir. Kâfirûn Sûresi'nde başlayan bu "davramşlar 

düalitesi", baştan sona Kur'an'ın bütününde sürer gideri. 

Genel bir bakışla bu "îman / küfür" ikiliği; bazan "dâJI /mühtedı"2, 

bazan "kâfir / mü'min"3, "müslim / mücrim"^, "muttaki / kâfir'^ bazan 

da "ashâbu'l-cennet / ashâbu'n-nâr"6, vb. adlarla Kur'ân'm muhtevâsmı 

dikine denilebilecek boyutlara bölerek varhğmı her zaman hissettirir, 

özellikle Mekkî sûreler incelendiğinde sürekli olarak âhiretten, kıyametin 

nasıl kopacağmdan, cennet tasvirleri ile cehennem sahnelerinden içice 

sözedilir. Müşrik ve maddeci bir topluma inen İlâhî Kitab'm inzâr ve 

tebşîr dolu bu ilk verileri, putperest Mekkelilere, yaşadıklan hayatm bu

gün sona ereceğini ve amel defterlerinin "Mizan"da değerlendirileceği bir 

hesap gününün mutlaka geleceğini kabul ettirmek ve hayat anlayışlannm 

deriıüiklerine yerleştirmek içindir. 

İşte bu safhada, dünya hayatımn kısa bir oyun ve eğlenceden 

ibaret olduğunu görmeyerek, onım maddî zevk serabına gömülmüş bh 

topluluğu boğulmaktan kurtarmak, ancak "korku ve ümit" kavramlanni 

en çarpıcı dozda sıralamakla mümkün olurdu. Üstelik tebşîr ve inzârda 

sözü edilen nesneler, olaylar ve o günkü Mekkelileri etkileyen kavram

lar, bugünkü ve yarınki bütün müşrik ve materyalist toplumları da fert 

fert etkileyebilecek özeUiktedir. 

1 Toshihiko IZUTSU, Kur'an'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, Tere. 
Selahattin A Y A Z , İstanbul, ty. s. 151. 

2 en-Necm. 53/30. 
3 et-Tegâbun, 64/2. 
4 el-Kalem, 68/ 35. 
5 el-Hâkka, 69/ 48-50. 
6 el-Haşr. 59/ 20. 



İnsanm gaflet ve uyuşukluğunu atabilmesi, ölümün ve kıyâmeün 

günden güne yaklaşmasma karşı, idrâkini bürüyen umursamazlık perde-

smi yırtabUmesi içm, inzâr ifadeleriyle hidâyet yoluna arkadan destekle

nen insan; son derece cazibeli vejıgârin itici gücünden daha yüksek bir 

etkiye sahip tebşîr kavramlarıyla da önden çekilmek istenmektedk. Tav

siye niteüğindeki bu Uci güç arasmda doğmya ve iyiye yönlendirilen 

insan -fıtri olan manma üıtiyacma da kulak veriyorsa- hidâyete ve sahh 

amele elbette motive olacaktu-. 

Bu noktada şöyle bir problem ortaya çıkıyor : Kur'an'da insanm 

hidâyete ermesi için her türlü misal, çeşiüi şekülerde anlatıldığı halde, 

neden yine de insanlann çoğu mkârcı (nankör) ohnakta diremrler?! Bir 

taraftan "Allah'm yeryüzündeki halîfesi" makamına sahip olan, bütiin 

kâinat emrine amade kılınan; ancak diğer taraftan çok câhil, aceleci, 

hırslı, nankör, muhtaç, inat vb. sıfatlarla yerilen msaran İlâhi gerçekleri 

kabullenmesi ve müşahhas şeyleri daha iyi algılayabilen idrak gücü hangi 

ifâde üslubu karşısmda daha verimli çalışacaktır ? 

İnşam yaratıp yeryüzüne gönderen Yaratıcı. Hz. Âdem'den bu 

yana onu yahıız ve başıboş bırakmamış, "makma Ue çahştırma tâlimaü" 

Ugisme benzer bir yakınlıkla, hayat düsturlarım da Peygamberler aracı-

hğıyla arkasmdan yollamışür. Bu vahiy zmchinm son halkası da 

Kur'an-ı Kerîm'dir. "Şüphesiz ki bu Kur'an, en doğru yola iletir. İyi 

davramşlarda bulunan müminlere, kendileri içm büyük hiı mükâfat 

olduğunu müjdeler. Âhirete inanmayanlara gelmce, onlara da elemli bir 

azap hazırladığunızı bildirir (inzâr eder)"2-

1 el-isrâ. 17/ 89. 
2el-lsrâ, 17/?-10. 



I I . A R A Ş T I R M A N I N A M A C I , METODU 
ve SINIRLARI 

insanm dünya - âhiret saadetinin anahtan ve İcaynağı olan Kur*a-

n'm Hz. Peygambe/e hitaben, "Bu Kur'an, onunla inzâr etmen ve 

mü'minlere öğüt (haürlatma) olsun diye indirilen bü- kitaptu-"! buyu-

rularak gayesi vurgulanmış ve insanlara fert toplum boyutunda olduğu 

kadar, tarih - gelecek ve hatta âhket boyutunda da rehberiik edeceği 

beürtilmiştir. Buna karşılık çoğu insanlann yine de nankör ya da ilgisiz 

kalarak, kendilerini saran gaflet ve ahşmışhk sınırlarını aşmamaları, 

madalyonun öteki yüzüdür. Kur'an'm önceki münkir kavimlere lâyık 

görülen muameleleri anlatan kıssalan, günden güne değişen insanlığa 

hangi maksat ve üslupla anlatümah ki insan, 

"Hidâyet => İman => Salüı amel => Takva" doğrultusunda 

ilerleyebilsin ? 

Tezimizuı amacı bu noktada şu şekilde ortaya çıkmaktadu-: 

Kur'an'm rehberiik ettiği insan hidâyet ve saadet yolunu görüp 

bemmsemektedir ama; irâdesi, ahşkanlıklan, pragmaüst aceleciHfi ve 

müşahhasa eğimli idrâki ile başbaşa kalınca -ki bu konumu, âhirette 

kazanacağı cennet veya cehennemi kendi irâdesi ile kazanabilmesi için 

elzemdir- kendine başka yol aramakta, doğm yol olan Sırat-ı Müsta-

kîm'den saparak azaba götüren yolu tutmaktadır̂ . Böyle bir kavşak 

noktasmda belki de nefsi, irâdesine hakim ohnaktadır. Ya da denenmek 

1 el- A'râf, 7/ 2. 
2 Şerafettin GÖLCÜK, Kur'an'da insanın Değeri, istanbul - 1983. ss. 77-78. 



çin gönderildiği dünya hayatmda^ önüne bilinçli olarak konmuşa 
eytan engeline takılıp kalmaktadır. 

İşte bu noktada insana, özellikle herşeye maddi ve pragmatist açı-

an bakan insana, anlayacağı bir dille bir şeyler anlatmak; Psikoloji, 

zellikle de Din ve Eğitim psikolojileri yaklaşumyla -bir Yüksek Lisans 

İZİ çapında- katkıda bulunmak hedef aimmaktadır. Toplumun her kesi-

liyle muhatap olan din eğitimci ve görevlilerinin birer ilâhiyatçı olma-

ınnmyamnda birer pedegog, psikolog veya filozof gibi yetişmiş olma-

uı gerektiğine ışık tutmak hedeflenmektedir. Geri plânda da mikrobik 

astahklarm aksine; görgü, basm - yaym vb. yoUarla yayılan psikolojik 

ohatsızhklara karşı "güvence" olarak yansımasma; sonuçta insarun uzay 

oşluğunda kendini sahipsiz hissetmemesinin sağlanmasma, iddiasız bir 

îkilde, yarduncı olmak hedeflenmektedir. 

Kısacası, inşam birey olarak muhatap alan. onu eğitmek için müj-

e veren ya da tehdit eden âyeüeri. yetişkin insan eğitimi esaslanyla 

orumlamak istedik. Basan, Allah murâd ederse, nasip olur. 

el-Mûlk, 67/ 2. 
Fazlu'r - RAHMAN, Ana Konularıyla Kur'an, Tere: Alpaslan AÇIKGENÇ, 
Ankara-1987, s. 252. 



I I I . TEBŞÎR ve İ N Z Â R K A V R A M L A R I N I N 
S E M A N T İ K A L A N I 

A, Kökleri ve Yakın Kavramlarla İlişkileri 
1- Tebşir : 

Kur'an'daki "Tebşîr / j - ^ f " kavramı, ( "jll, ) kökünden 

tûremişür ve "insan : ''JkA " kavdrmyla ilgi çekici bir etimolojik 

yakmiığı vardır. Beşer, erkek olsun kadm olsun; tekil, ikil veya çoğul 

olsun, her tür insan ya da insanlar için kullamlan çok boyutlu bir 

isimdir. İnsan ile beşer kavramları arasuıda, deri C T ^ I ) ile 

kaplanmış olması, müjde ( i/JÎJ\ ) ile sevinmesi ve güleryüzlü 

( 'js^^) olması açılanndan ilgi kurulabilir. Tebşir kavramınm 

beşer ile ilişkisinin, bu üç yönden ele alınması doğru olacaktır: 

a) İnsanın, ûaeıinde kıl biten derisinin dış yüzeyine (^»y-î ) 
denir ki çoğulu {fjil) ve çoğulunun çoğulu CjLİlî )dır. Bu anlamda 

( j- i- j l) fiiU; insan için "yüzünü gösterdi", toprak için "yeşerdi" anlam

larına gelir. Aynca, yumuşaklıkla sertliği benliğinde mezcederek işini 

yürüten kişiye (C'f^'^) ya da ( ' ' ^ ^ ) denir. BCişinin cömertlik ve 

genel durumunun noksansız olduğunu belirtmek için ise ...... , | ^ t 

( i j ^ ' ve toprağın yeşemıesinin güzelliğini de ( jj^Ü-f C ) 

deyimleri anlatırl. 

b ) ( IjjIîJ j ^JJ. 'jll^ _ Jl£^ ) fiili müjdelemek, ya da 

müjde gibi bir haberle sevinmek" demektir. " ( ) ; onu 

1 Ibn MANZUR. Lisanu'l Arabi'i-Muhît. Hazırlama ve Tahkik: Yusuf HAY-
YAT - Nedîm MAR'AŞU. Beyrut, t.y., f.'^:) maddesi ; Râgıbul-ISFEHANt, 
el-Mufredât fi Ğaribi'l- Kur'an, Mısır-1970, s. 61-63, 742. 



bir dûfum Ue müjdeledim" deyimi bu anlamda kullamlır. Ibn SÎDE 

(ö.459h) "Bazan bir kadma oğlunun olduğunu haber vererek ondan 

'muştu (liiJİJh)' isterler" deri. 

( " ^ ^ ^ lift' tsS^ C ) \e i "l l i j i l i ) âyetleri2 de 

buna benzer anlamlardadır. 'Atıyye b. Zeyd el-Câhilî ( ö.? ) de şu 

şürinde ( ) kelünesmi "sevinmek" anlammda kullanmıştu-: 

^ J İ ^ f ( j l Sui jıı cx:^u\ İM j 

{ } ' ^ % L İ İ J İ jL i l J^isJJ^i-'^ ) âyetinde^ belhtUen dünya 

müjdeleri; sevap, salih rüya ya da mü'minin, ruhunu teslim etmeden ön

ce cennetteki yerini görmesi; âhiret müjdesi ise, doğrudan "cennet" diye 

tefsir edilmiştir. Bunun gibi, Ccsr^^\ ) âyetiyle^ ( ..jjj/ 

. . ) âyeti° de, âhiret müjdesinin "cennet" Olduğunu müjdeler. 

"Tebşîr edici: müjdeleyici" kavramı Kur'an'da iki türlü zikredilir: 

"BeşîrveMûbeşsir"'^. ( j l l l l ) ve )masdarlan daaymmânâda 

kullamlır ki, ( j L , jLlLt) deymü "bir iyiliğe sevmdi" demektir. 

1 Ibn MANZUR, aym yer. 
2 Yûsuf, 12/ 19; Meali :"MüjdeIer olsun, bu bir çocuk !.." ve es-Sâffât, 37/ 101; 

Meali: "Biz onu uysal bir çocuk ile müjdeledik." 
3 Ibn MANZUR, aynı yer. Anlamı: Çorak ovada elleri nasırlaşmış kişilerin yüce

lere doğm koştuğunu gördüğünde.. Onlara yardım et, sevindikleriyle sevin ve 
sıkmtıya düştüklerinde onlan yalnız bırakma. 

4 Yûnus, 10/ 64; Meali: "Onlara dünya hayatında da âhirette de müjde vardır." 
5 el-Hacc, 22/37. Meali: "İyi kimseleri müjdele." 
6 es-Saff, 61/13. Meali: "İnananlan müjdele." 
7 Bkz."Kur'an'da Tebşîr ve İnzânn Boyutları" s. 95 . 

ve "Peygamberlerin Tebşîr ve İnzâr Fonksiyonu" s. f 1 o. 
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( _ ) harekeleriyle ise^, ( o ) yani "bir şey ile mutlu oldu" 

yada "bir şeyin sevincini duydu" anlamlanna gelir^. . . . ^jj^Y 

... j i i j i İ l 0 ^ ) âyetinde^ de ( <^^^£LlŞ) bu anlamdadır. 

Beşaret muüak^olarak hayn ve iyUiğî ^ çağnştt^ Ancak şer ile 

kayıtlanırsa._!!mû1de-vennek" yerine, "muhatabı inceden inceye jkaz 

etmek" anlamına gelir. Ar^jçadaki " j,°,T.H İLUç j v J ^ ' ' 

Selâmlamşm(!) dövülmek, cezan ise kılıçtır" sözünde bu incelik vardır. 

Kur'an'da da ( . . ^ ' I L J I J L ^ J J I Î ) buyıırulması^, müşriklerin 

kaim gaflet perdelerini aralaniak gayesine matuftur. Benzeri bh ifâde, 

(llî j û j . 3 i : j j ^ l ujlic *—b'3j^ p ) âyetlerinde^ 

daha ağu- bû- üslupla yer alır. 

c ) ( j l Ş ) kökünden türeyen ve insanla ilgili üçüncü bir terim 

de "güleryüzlülük, taiâkat" anlammdaki ( J-Ljl) terimidir. "Güzel bk 

sima ve güler yüzle beni karşıladı" anlamındaki ^ ^ j ^ ) 

pJlI . ) sözü ile, "O, diğerinden daha iyi, süslü ve semizdir" 

anlammdaki ( ^ ) sözü bu bağlamdadır. 

Görülüyor ki, şer kavranuyla kullanılması istisna edilirse, her üç 

açıdan bakıldığmda ( ) ve ondan türeyen kelimelerde sevinç. 

1 Yani sülâsî 4. bâbtan. 
2 Ebû Nasr ismail el-CEVHERl. es-Sıhâh fi'l-Lugati ve'l-Ulûra (Tâcu'l-

Lugati ve Sıhahı'l- 'Arabiyye) Beyrut-1974. ( ^ ' ) maddesi. 

3 Al-i 'Imrân, 3/172; Meali: "Allahtan gelen bir nimet ve iyilikle sevinirler." 
4 Al-i 'Imıân. 3/ 21; et-Tevbe. 9/ 34; el-lnşikâk. 8/ 24 Meali : "..Onlan can yakıcı 

bir azap ile müjdele I . . " 
5 ed-EJuhân, 44/ 48-49; Meali: "Soma basma -azap olarak- kaynar su dökün*. 

Sonra da ona, Tat bakalun, hani şerefli olan, değerli olan yahuz sendinl..' 
denir." 
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feıahJık ve haz unsurlan hakhndir. Buna ek olarak Kur'an'da, yağmur 

müjdeleyen bulutlara ( o l j "riT) ve ) denmesi Arapça'da, 

inşam her yönden saran nimeüerin bolluğunu ifâde içm j ^ î ) 

ve devenin ilk ilkahta gebe kaldığmı ifâde için ("siûl ) sözle

rinin kullanılması, aynca sabahm ilk ışıklanna ve cazip turfanda mey-

velere (Osf L^l ) adınm verihnesi^ de katılırsa bu tmsurlar daha da 

kökleşir. 

Kur'an'daki tebşîr kavramma bu yönden bakılacak olursa, 

"Allah'm, kullan için koyduğu yaşama düzenine onlan tâbi kıhnak için 

sevindirici, ferahlatın ve cezbedici zevkleri vâdetmesi, kazanacaklan 

nimetleri önceden haber vermesidir" diye tanımlanabilir. Dolayısıyla 

Kur'an'daki tebşîr kavramlarmda, âhirette tahakkuk edecek vaadlerin 

ağıriık kazandığı hissedihnektedir. Şu âyette olduğu gibi: 

Buna paralel olarak, ( ^ J J ) maddesmi açıklama bâbmda zikre-

dilen (JJİh\ ^ i l ^-IS '. Dindar kimse msanlara öğüt verdi) 

cümlesi tebşire vaaz ve nasihat anlamım katmakta, dolayısıyla tebşirin 

"misyonerlik" boyutu da ortaya çıkmaktadır. "Teşvik : • I " , "hazu--

lama: j - ^ î ", "reklam : " ve "söz verme " Ue 

bunun mimli masdan ) kavramlan yönlendirici ohnası açısmdan 

tebşîr kavramma benzer kavramlardır. Ancak hiçbiri tebşirin, insana 

derinden nüfuz eden yönlendirici foksiyonuna sahip değUdir. 

1 Bkz. er-Rûm, 30/ 46; el-'A'râf, 7/ 57; el-Furkân, 25/ 48 ve en-Neml, 27/ 63. 
2 Mecdu'd-EMn Muhammed b. YaTcûb el-FEYRÜZÂBÂDÎ, el-Kâmûsu'l-Muhît. 

Mısır-1952, ( J - I J ) maddesi. 

3 el-Bakara, 2/25; Meali: "İnamp da faydalı işler yapajılara cennetler müjdele..." 
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2- İnzâr : 

"imâl" kavramı ( j U ' ) kökünden türemiştir. Bu kelimenin 

anlamlan başlıca İM açıdan ele alınabilir: 

a) Adamak (nezretmek) ve adak ( j j J l ) , 

b) İşlenmesi muhtemel bir suçun cezasmı önceden haber vermek. 

Birinci anlamda, "Allah için birşeyi kendine vacip kıhnak" mâna-

sma ( I j j J ^ j I j i ^ - ' j j ^ ' - j - i J ) sekimde kullamlır. Daha açık bir 

ifâdeyle "bir ibâdet, sadaka veya başka birşeyi teberru olarak kendine 

vacip kıhnak" demektir. ( sjjilll ) ise "adak olarak verilen şey" anla-

nundadır. Bir arme veya babamn, bir mabet ya da kiliseye kayyım ya da 

hizmetçi yaptığı erkek veya kız evladına da (âjlı JJI ) denir. Bu mânâda 

anlamda, Imrân'm kansınm, Hz. Meryem'i, doğmadan önce mabede 

adadığmı şu âyet anlatır: l ( • • Gj*" J,^"^ '^J-^i?\ ir"J • ) 

Buna yakm bazı karşıüklan ise "yaralama diyeti, rüşvet, ıskonto, ihtilaf, 

nizâ / tartışma ve dûşmanlık"tır. 

Kur'an'da genel olarak, (»jlJü j Ijü _ JİLI _ J i ı ; kökün

den gelen ikinci anlamı daha ağu'hkhdır ve kök olarak,"bir tehlikeyi veya 

düşmam önceden farkedip sakınmak" anlammdadır. İbnul-Esîr (ö. 

607 h.)in belirttiğüıe göre bu kelime hadîslerin pekçok yerinde, "bir şeyi 

yasaklamak, emri pekiştirmek ve bir şeyi kabul eden kimseyi o konuda 

uyuşuk davranmaktan sakındırmak" anlamlannda kullamhmştu-2. 

1 AI-i Imrân, 3135; Meali: "..Ey Rabbiml Kamımda olam sadece Sana hizmet etmek 
üzere adadmi." 

2 Ibn MANZUR, Lisânu'l- 'Arab.C Si) maddesi. 
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(JLjJ) babından ( j l i i l ) şeklinde kullanılması anlamım geçişli 

(müteaddî) yapar ve sülâsî mânâsım daha belirgin hale getirir. 

İkinci anlammda kullanılmak için türetilen ( ) ismi "korkutucu 
îkaz edici krnıse" ve bunun çoğulu ile, "korkutma" anlammdaki masdar 

ismi (^ j i ' ) dür. Meselâ; (!Ç ̂ L" j J i i ) ve . . ^ l l i iji/ji ) 

jiıj..) ifadeli mükerrer âyetlerde^ bu mânaya kullamhmştır. 

{ ' ^ ' ^ ) ismi hakkmda İmam-ı Azam Ebû Hanîfe (ö. 150 h.), 

"yaym tmlama sesidir" ki, okun atıldığmı haber verir, demiştir. 

Bununla, yay sesini işiten kimseyi teyakkuza sevkettiğini belirtmektedk. 

Yine ölümü hatırlattığı için beyaz saça veya saçm beyazhğma da "nezir" 

denmektedk. Arapça'da bu mânaya paralel olarak şu deyim ve tâbirlere 

rastlanır: 

j j j t ^ J j c f ıS : İnzâr eden cezalandmr da 2! 

ÜJIj (İJIJö̂  : Seni temize çıkarmak için; korkutmak için değU! 

j j l l ^ ' î i l ] ; Çok karanlık ve soğuk, ürkütücü gece. 

Yine aym açıdan bir askeri terim olarak ö n c ü b i r l i ğ e 

( u ^ ^ l Î J J I I ) denmektedir. Kavmine karşı düzenlenen bk savaş 

veya hücumu duyurmak (alanm) ve gerekli hazu-lığm zamamnda yapıl-

masım sağlamak^maksadıyla çıplak dolaşan kimseye de Aralar ( ' ^ ) 

derler. Bu sebeple, haber verdiği şeyin önemini belirtmek isteyen biri, 

" ;[)LjİJ*l _ jjİli jf _ ;^ jül Gî : Benden söylemesi!. Artık günah 

benden gitti!" sözünü kullanır. 

1 el-Kamer, 54/ 16,18,21, 30; Meali: "Benim azabım ve uyaımam nasılmış?!" ve 
el-Kamer, 54/37, 39; Meali: ".Azabımı ve uyannalannu dinlememenin 
sonucunu tadm!" 

2 Yani, çirkin bir davramşına rastlarsa seni cezalandıracağım bildiren bir kimsenin, 
seni, bu davramşına karşı cezalanduması, onun ayıplanmasmı gerektiımez. 
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Kavram olarak inzâr. "bildirmek: J", "sakmdırmak: '^Û-

j î " ve "îkaz haberini ulaşürmak : ^^Ul. " anlamlarıyla 

açüdanmaktadır^. 

Hukuk açısmdan inzâr ise; bh görevlinm, bir suçun tekrarlan

maması için yaptığı uyanmn caydıncı olamadığı suçlara karşı verilen 

mânevi ceza "kınama: }̂JJ1 " demektir. Ancak maddî bh cezamn acilen 

verilmesini gerektirecek kadar büyük ha suçun cezası değUdir2. 

(.. . üjjiî^jri^jj^f;). (:liiJı^L'fi;o:ûiy^:iri) ve 

( düj-ic j j l f j ) âyetlerinde^ inzâr, "bir tehlikeyi, yani 

kıyameti ve âhhet azabmı haber vermek" anlammdadır. Bilindiği gibi bu 

ve benzeri âyetlerdeki inzâr emrinin gereği içm Hz. Peygamber Safâ 

tepesine çıkıp kavmine âhiret azabırun varhğmı duyurmuştur. 

Kur'an'da çok kere, üızâr kavramı ve ondan türeyen kelimeler 

zikredilmeksizin de inzâr uygulanır. Meselâ, 

"Benim Kitab'ımdan yüz çeviren bilsin ki onım dar bh geçimi 

olur ve kıyamet günü onu kör olarak hasrederiz" âyetinde"* olduğu gibi. 

1 el-FEYRÛZÂBÂDÎ. el-Kâmûs. ( j L ' ) maddesi. 

2 el-CEVHERl, es-Sıhâh. ( ' / i ) maddesi. 

3 Sırasıyla el-Mû'min, 40/ 18; Meali: "(Ey Muhammed), onlan yaklaşan kıyamet 
günü ile uyar." İbrâhîm, 14/ 44; Meali: "(Ey Muhammed), insanları, kendilerine 
azabm geleceği gün ile uyar." eş-Şu'arâ, 26/ 214; Meali; "önce en yakm 
hısımlarım uyar." 

4 Tâhâ, 20/ 124. 
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B. îki Kavramın Birbirine Karşı Konumları 

İlk bakışta mükâfatı çağnştıran "tebşîr" ile, azabı hatırlatan "inzâr" 

kavranılan birbirine zıt gibi görünür. Ayn ayn düşünüldüklerinde bu, 

yanhş da sayılmaz. Çünkü bhi hazza veya zevke götürecek, diğeri ise 

acı ve elemi doğuracaktu-. 

Ancak bu kavramlar bir arada ve birbiriyle ilgili olarak düşünülür

se ve özellikle -Kur'ân-ı Kerim'de olduğu gibi- birbirinden hiç aynl-

madan kullamhrlarsa, bir bütünün iki elemanım oluştururlar. Birbiriyle 

karşılıkh ve uyumlu bir etkileşim kurduklan zaman, elektrik veya mık

natıs kutuplannm basit bir düzenleme ile bir hareket bütünlüğü ortaya 

koyduklan gibi, büyük bir tahrik (motivasyon) gücü oluştururlar. 

Kur'ân-ı Kerim'de bu kavramlar, insanlann hayat anlayışlanna, 

hazzı ve elemi idrâk ediş seviyelerine -çağlarûstü bir serbesti içinde-

uygulanmaktadu:. Bu kavramlarla örülü eğitim metodu, insan fıtratma 

en uygım, en iyi sonuca götüren ve en verimli eğitim metodlanndan 

birisidh. 

16 



I V . İ N S A N E Ğ İ T İ M İ N D E T E B Ş Î R VE İ N Z Â R 

Tebşîr ve İnzâr metodu, insanm beşikten mezara uzanan eğitim 

sürecinin her çağmda etki ve geçerliliğmi kaybetmeyen bk e^tlm meto

dudur. Hayatı boyunca insanm eğitilmesmde en etkm metodlardan bii: 

olan bu mükâfat - ceza metoduna geçmeden önce, msam bir varlık olarak 

yakmdan tanımaya çalışmak. Yüce Yaratıcı (Rabb) ve kâinat karşısmda 

bir değerlendirmesini yapmak, tezin konusuna giriş açısmdan faydalı 

olacaktır. 

A. İnsan : 
1- İnsanm N e Olduğu : 

Bu başlık altmda insamn felsefi yönü açıklanacak değildh:. Zaten 

Felsefe de henüz bu problemi çözmüş sayılmaz. Burada değmilecek 

husus, Kur'an'm insana bakışı ve değerlendirişidir. Kur'ân-ı Kerîm'e 

göre şu üç şey gün gibi açıktu-1: 

a ) İnsan, Allah'm seçtiği en iyi yaraüktır^. 

b) İnsan, bütün kusurlarına rağmen, Allah'm yeryüzündeki naibi 

ve temsilcisi kıhnmıştır^. 

c ) İnsan kendini tehlikeye atarak, kabul etmiş olduğu "hür 

şahsiyet"m emanetçisi olmuştur^. 

Daha geniş bakılacak olursa msanm Kur'an'da şöyle tavsif edil

diği görülür^: İnsan doğarken gelişmeye müsait bedensel ve ruhsal 

1 Muhammed İKBAL, İslâm'da Dînî Düşüncenin Yeniden Doğuşu, Tere. : 
N . Ahmet ASRAR, İstanbul-1984, s. 133 

2 Bkz. Tâhâ, 20/ 122. 
3 Bkz. el-Bakara, 2/ 30; el-En'âm, 6/165. 
4 Bkz. el-Ahzâb, 33/72. 
5 Erdoğan FIRAT, Şahsiyet Gelişiminde Tevbenin Fonksiyonu, Basıbna-

nuş Doçentlik Tea, Ankara-1982, s. 92. 
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kabiliyetlerle gelmektedir. Annesinden bir şey bilmez halde doğmuş, 

ancak şûkretsm diye kendisine kulak, göz ve kalp verihniştir^. Yaratık-

lann pek çoğundan üstün ve şerefli kılmmıştır^. Yerde ve gökte ne varsa 

her şey insan için yaratılmışa, iyilik ve kötülük kabiliyeti ile donatılmış 

fakat iyilik kâbiliyetmi kullanması istenmiştiı^. Onda nefîs ve ruh 

vardır; nefsi onu kötülüğe sürüklemekte^, ruhu ise iyiliğe çağmnaktadır. 

İnsan zayıf yaratıhmştır. İyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip 

ohnaklabü-likte, cahil^. aceleci"' ve unutkandır. Daha da kötüsü, bencil^, 

nankör^, kendine zuhnedenl O ve kendi arzularım tanrüaştırandırll. 

Bütün bunlara rağmen aklım kullanabildiği, kendini ve bütün 

evreni gözlemleyip ibret alabildiği, Allah'm yardımına ihtiyaç duyduğu, 

hatalarım görüp terkederek Allah'a dönebildiği ve bu yolda çahştiğı tak

dirde kurtuluşa erecektkl^. Çünkü msana çalıştığınm karşılığı verilecek

tir 13 ve dönüşü de Allâh'adu'14. 

Bu gerçek bilgilere reğmen insan henüz bilinmezliğini korumak

tadır. Tarihte isün yapmış eğitimci Henry Faüfıeld OSBORN (1857-

1 en-NahI, 16/7b. 
2 el-lsrâ, 17/70. 
3 el-Bakara, 2129; el-Câsiye, 45/13. 
4 eş-Şems, 91/7-10. 
5 Yûsuf, 12/ 53. 
6 el-Ahzâb, 33, 72. 
7 el-lsrâ, 17/11. 
8 el-Meâric, 70/19. 
9 el-lsrâ, 17/ 67; el-'Adiyât, 100/ 6. 

10 el-A'râf. 7/ 23. 
11 el-Furkân, 25/43. 
12 el-A'râf, 7/ 23. 
13 en-Necm, 53/ 39-40; el-Câsiye, 45/ 23. 
14 el-'Alak, 96/8. 
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1935)'a göre, "Kâinatta anlaşılması mümkün olmayan şeylerin başmda 

insan gelmektedir, özellikle onda bulunan beyin, zekâ, hafıza ve tema

yüller Ue ilmî araştırma, keşif ve güçlükleri yenme kudreti, idrak edile

meyecek kadar zor şeylerdir" l. 

Tıbbm başta gelen prensiplerinden olan "hastalık yok, hasta var" 

prensibine paralel olarak, samanyolundaki yıldızlardan daha çok sayıda 

insamn yaratıhmş bulımduğu kabul edilhse, bu msanlann bünyeleri, 

üzerlerinde araştırma yapanları hayrette buakır. Bu esrarh bünyesiyle, 

kendi hakir gezeğeninde hayat süren ve ufacık bir canh olan msan, akh 

ile fezanm her tarafma yüksehneye cür'et ediyor. Üstelik kâmâtm sunm 

çözmede yanşa giriyor^. Çünkü kâinatı Yaratan, ona Kendi ruhundan 

üflemiştir^. 

2- Bedenî ve Ruhî Gerçekliği : 

İnsan her alanda bilgisini genişlettikçe bilmediği şeyler de aritme

tik bir diziyle atmaktadır. Bunlardan biri de insamn mâhiyeti, özellikle 

derûnî yönüdür. İnsan asırlar boyımca, akülan yoran, filozof ve düşü

nürleri hayrete düşüren kapalı bir sistemdir. Bedeni tepeden tırnağa 

deney masasına konup, her hüceyresi ayn ayn incelenebihnesme rağ

men, birieşürici ve tatminkâr hiı sonuca yanlamayan msan, bilhassa 

ruhu, nefsi ve hayatı açısmdan hâlâ bir sırdır. İnsanoğlu atomun içyü

zünü araştırabilmekte, içindeki enerjiyi ölçebilmektedir. Ama . insa-

n I n hayatı bizzat kendini gizlemekte ve feza gibi, bizi aldatmaktadır^. 

1 A. Cressy MJRRISON. insan, Kâinat ve ötesi, Tere. : Bekir TOPALOĞ-
LU, istanbul - 1972, s. 18. • . 

2 Muhammed ŞEDÎD, Kur'an Metodu, Tere: Ahmet YÜKSEL, istanbul-1989, 
ss. 61-62 

3 el-Hıcir, 15/ 28-29. 
4 Meselâ tıbbm allopathic (zıddı ile) tedavi sistemi ile hemeopathic (aym ile) tedavi 

sistemi, insan hastahklarmı tedavide aym derecede etkili ve başanlı ohnaktadır. 
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Ancak bu bilinmezlik yamnda içice kapalı alanlar halinde bulunan ve bize 

en yakından en İçteki bilinmeze doğru, "hayat => nefis => ruh" yarhk-

lan hakkmda, çevrelerinde dolaşmakla da olsa elde edilebilen bazı ipuc-

lan bulunmaktadır, Bunlann başmda Kur'an'dan öğrendiklerimiz gelir. 

Çünkü O'ndan, bize az da olsa bazı bilgiler verildiğuıi öğreniyoruz: 

Bu âyete göre ruh konusunda daha fazla bilgi Rabb'm katmda, 

bel ki de msamn Rabb'ı ile kurulan vahiy irtibatmm son halkası olan 

Kur'an âyetleri arasmdadır. 

Kur'ân'a göre insan, kusursuz olarak işleyen ve yaşayan bir 

organizma halinde, ruh ve bedenden oluşan bir bütündür ki buna "nefis" 

adı verilir. Nefis, Kur'an'da çoğu zaman "kendi" ya da "kendileri" anla

mmda kullamlmıştır. Diğer bazı yerlerde ise "şahıs" ya da "insanm derin 

benliği" yani insanm yaşayan hakikati anlammda kullamhraş, fakat 

vücuttan aynlacağı veya dışlanacağı îmâ edihnemiştir. Ashnda nefis, 

insanın şahsiyetmi oluşturan belkli bir "hayat tarzı ve akıl" ile mücehhez 

bünyesidir2; insanm ruhî ve bedenî gerçekliğidir. 

Fakat insanın yaıatıbşı ile ilgili bu iki sistemin asluu oluşturan bu anlayışlar 
biıbirine tamamen zıttu-. Bu, açıkça şunu ifâde eder: Bu iki sistemin hiçbiri 
insanm mahiyetindeki esrân tatminkâr bir şekilde -hatta maddî cepheleriyle dahî-

, keşfetmeye şimdiye kadar muvaffak olamamıştır. (Fazlu"r-Rahmân el-ENSÂRİ, 
İlimden Felsefeden Dîne, Tere: Kemâl KUŞÇU, lstanbul-1967, s.l9; 
Leslie Mc CULLOUGHT, "İntihar, Sebepleri Nedir ve Ona Nasıl 
Engel Olunur?", Tere. Hüseyin PEKER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun-1987, sa. II, s. 111.) 

Mûsbet bir ilim olan tecrûbî psikoloji de, deney konusu y^jamadıgı için, nıh 
meselesiyle uğraşmaz, metafizik bir problem olarak konusu dışmda bu^ku- ama 
asla inkâr etmez. (Osman PAZARLI, Din Psikolojisi, lstanbul-1968, s. 187. 

1 el-lsrâ, 17/ 85. Meali : "Sana ruh hakkmda soruyorlar. De ki, "Ruh, Rabbi'min 
işindendir. Size ilimden azıcık verildi*. 

2 Fazlu'r-RAHMAN. Ana Kon., s. 235. 
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Dünyada gördüğümüz olağanüstü eserlerin tümü. canlı varlık 

(ruh) ile madde (beden)in ortaklaşa ürünüdür. O halde, bedeni diğer 

maddenin üstüne çıkaran "ruh" nedir, nasıl bir şeydir ? 

İnsan varhğııun, birbirinin içinde eriyen iki elemanmdan bul olan 

ruh; görühnesi, tartılması veya ölçüknesi asla mümkün olmayan bam

başka, üstelik, bildiğimize göre kendisine hükmedecek kanunlanm mev

cut ohnadığı bir şeydir. Eserleri, maddeye hakim olması ve olağanüstü 

gücü sayesinde, insamn maddî varlığım beşerî zaaflanndan ve günah 

bataklanndan kurtararak ve Allah'm kâdesiyle yanyana olacak bir sevi

yeye yükselterek varlığım hissettirirl. öyleyse insana komut vererek, 

onu inzâr edilen hususlardan kurtanp, tebşîr edilen gayelere ulaştuacak 

komutan, bu "ruh"tur. Mâhiyeti ve işleyişi bizce meçhul olsa da, bu 

üstün güç yani ruh, Yaratan'ımızla utibat ve temas vasıtamızdır. Bu iş 

için Allah tarafmdan yetkiH kıhnmış olup, yme Cnun ruhundan bir 

tecellîdir2. Onun içindir ki ruh, kendi basma kalsa da Hâlık'ma yol 

billur^. 

Ruh ne bedenm içinde, ne de dışmdadır; ne bedene bitişik ve ne 

de ondan ayrıdır. Yine de ruhun, bedenin her atomuyla ilişkismin oldu

ğu gerçektir. Ruhun, kendi ince ve lâtif mahiyetine yakışan bir mekânm 

beden içinde varhğı kabul edilmedikçe bu ilişkiyi anlamak mümkün 

olamayacaktır^. 

Birbmne çok yakm ohnalan dolayısıyla, bu mekânlar, ancak zihnî 

tahlil ve manevî tecrübe yoluyla birbirinden ayu-dedilebilir. Ruh ile 

1 A . Cressy MORRISON. İnsan K . ve ö . , ss.47.128-129. 
2 el-Hıcr, 15/29; es-Secde, 32/9. 
3 Muhammed KUTUB,İslâm Terbiye Metodu ve Ahlâk Sis temi , Tere. Ali 

ÖZEK, İstanbul-1975, s. 57 
4 Muhammed İKBAL, İslâm'da Dînî Düş... s. 185. 
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bedenin dununu, ateş ve suyun sıcalf suda birleşmiş durumuna benzeri 

Daha pratik bir ifâde ile, vücut bir makine ise ruh da onu çahştıran güç

tür. Beynimizi bir bilgisayar kabul edersek, programlayıcısı da, vücu

dun neresmde olduğunu bilemediğimiz ruh olacaktir. 

Ruh ve beden fiilde bkleşir. Yapılan herhangi hk harekette bede

nin ve ruhun paylan arasmda hk çizgi çizmek mıkânsızdır^. Sonra her 

ikisi birden ( ' * J j ^ ' "^f) prensibince^ İlâhî İrâdeVe bağh-

dırlar. Dıştan İlâhî irâde ile kuşatılan ruh ve beden, kendi aralannda içten 

irtibatlı olup ''nefs"i bü-likte oluştururlar. O yüzden Kur'an, Muhammed 

İKBÂL'm cennet ve cehennemin cismanî ohnadığım iddia etmesmm 

aksme, tamamen ruhanî olan cennet ve cehennem fikrini benimseme-

miştiı^. 

O halde, Kur'an'm tebşîr ve inzân altmda dünya hayatmı yaşaya

cak msanm, itaat veya isyanm neticesi olan lezzet ve elemi kazanacağı ve 

kazandığı bu sonuçlan ruh ve bedenin bü-likte yaşayacağı sonucu ortaya 

çıkmaktadu-.' 

1 Aynı eser, s. 188. 
2 Aynı eser, s. 146 
3 el-A'râf, 7/ 54. Meali: "Dikkat et, yaratmak da O'na aittir, hükmetmek de..." 
4 Muhammed İKBAL, adı geçen eserinin 169. sayfasmda şöyle der : "Cennet veya 

cehennem herhangi bir yerin adı değil, insan benliğmin (ego) çeşitli dımımlandır. 
Kur'an-ı Keıim'deki ifâdeler bir iç gerçeğin, yani insanî karakterin canlı birer 
tecellisi veya anlatmııdır. Nitekim, cehennemden bahsederken Kur'an şunu ifâde 
eder : "jiiVÎ yJî . 'uîji\ JJl jC" Hümeze. 104/ 6-7. Meali: 'Cehen
nem, Allah'm (yakügı ve) kalplere yaklaşan bir ateştir.' "Başka bir deyimle cehen
nem, insanm -bir insan olarak- kendi başansızüğım acı bir şekilde 
hissetmesidir. Diğer taraftan cennet, ölüm ve felâket güçlerine karşı zafer kazanma 
sevincinin adıdır. (. . .) O halde Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği cehennem, -neûzû 
bUlah : Allah'a sığmınz- Allah'm kullan için haz^ladıgı bir intikam ve işkence 
çukuru değildir, öte yandan cennet de daimî bir zevk ve safa, eğlence veya tatil 
yeri değildir. Hayat birdir ve süreklidir." 
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Kur'an sık sık tekrarlarla, zengin ve canlı tasvirlerle bahsetti^ 

maddî lezzet ve elemleri, hem,ruhanî hem de maddî bir lezzet ve elemler 

çerçevesinde işlemiştir^. Çâıikâ insanda biri daha rahimdeyken, bağun-

sız görünen hareketleriyle, sahip olduğu anlaşılan bir ruhu, biri de aşağı 

âlemden yaratılan bir bedeni vardır. Bedenin vücut birliğindeki temsil

cisi de nefistir. Ruh, akıl ve îmanla birleşip inşam yüce âleme yükselt

mek isterken, nefis de şehvet ve dünya hırsıyla bhleşip inşam aşağı 

âleme düşürmek ister. Hayat bu iki kuvvetin çekişmesiyle başlar ve 

noktalamr. 

Burada insarun beden yönüne de değinmek gerekmektedir: 

Yaraühş bh kanunlar manzûmesme uyarak sürüp gitmektedir, 

insan da bu kanunlara bağhdır. "Umûmî kader" adı verilebilen bu yasa-

lan, AUah inşam da aym kanunlara bağb bir varlık olarak yaratmadan 

önce, hazu-lamış ve hazdadığı bu kanunlar çerçevesinde yaşayacak 

insanm ruhımu "beden" denilen toprak + su bileşimine nefhetmiştir. 

Dolayısıyla beden, hücre halinden itibaren ruhun dünyadaki yegâ

ne mekâmdır. Artık ruh, yüklendiği mukaddes emaneti2 yerine getirmek 

amacıyla bedenin içindeyken işe koyulacak, mzâr edildiği şeylenien 

sakmıp, tebşîr edildiği mükâfaüara koşarak Kur'an terbiyesini alacaktu". 

Çünkü bedene bürünür bürünmez nefse, yarü msana fücuru (tehlikeler) 

ve takvası (kazançlan)mn yollan ilham edilmektedir^. ÎKBÂL'e göre, 

ruhu ile bedenin uyum sağlapıası asu-lan bulan insan admdaki varhğm 

sonunda bir tarafa atılıvermesi imkânsız görülmektedir. Bu, İlâhî hikme

te de ters düşer^. 

1 FazluY-RAHMAN.Ana K . K. , s. 235. 
2 Bkz. el-Ahzâb, 33/72. 
3 eş-Şems, 91/7-8. 
4 Mehmet AYDIN, Din Felsefesi. İzmir- 1987. s. 201. 
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Bedenin, rulıa sağladığı (mekân, kılıf ya da kafes denilebilecek) 

avantajlan karşısmda dezavantajlan da vardır. Bu mânada, başta, ruha 

ayakbağı olmaktadu-. Ancak, ruhu beden içme Yüce Yaratıcı koymuş-

tur̂ ; ancak Obun takdir ettiği ecel gelmce aynlabilecektir. Kur'an'da 

insanm yerildiği vasıflarla mzâr edildiği hususlarm tamamı bedenin ruha 

sağladığı dezavantajlardır ve ruh bunlara kaüanmak zorundadır. Ruh, 

bedeni temsil eden nefsi, gerek eğiterek gerekse cezalandırarak terbiye 

etmeli; ancak kendisi de ona muhtaç olduğu için, hakkım ventneli ve 

bakımım yapmalıdu-. Kur'an'm "dünyada refah + âhirette ebedî saadet"^ 

düştüm, geneİ anlamıyla ruh - beden dengesirü ifâde eder. 

Beden, birbkiyle ahenkli çalışan pek çok sistemin bir bütünü ise; 

heıbiri farklı özelliklerle ve ayn görevler içm yaratılmış organlar nasıl ki 

müstakil birer değer ifâde etmiyorlarsa, beden de ruh ile aym alâkaya 

sahiptir. İkisi birden Yüce Yaratıcı'nm eseri olarak, bir "makine ve 

enerjisi" konumunda bulunurlar. Kur'an da aym Yaraücı'dan kaynak

lanmış hir "çahştuma tâlknatı" mesabesinde olup, makina ve enerjisme 

tamamen uygun hazırlanarak inzal edihniştir. İnsan hayatım, fıtratmdaki 

; ihüyaçlarma son derece uygun düzenlemektedir. Kur'ân'a uygun bü-

hayatta, insanm kendi içmdeki fıtrî güçlerle savaşmasına gerek ohnadığı 

. gibi, stres ve komplekslere düşmesme de bir neden yoktur. 

İbadet, cüıat, tebliğ vb. görevler için sağlam bedenlere ve iyi 

nesillere ihtiyaç varken, Kur'an elbette spor ve cmsî faaliyete karşı çık

maz. Halifelik gibi mukaddes bir görevi emanet olarak yüklenen ve 

yeryüzünü ünar ile görevlendirilen msandaki benlik duygusunu izâle 

etmez. Şer kuvvetleriyle mücadele etmek ve galip gelmek durumundaki 

l Bkz.el-Hıcr, 15/28-29. 
> e!-Bakara. 2/ 201; el-A*râf, 7/106; en-NahI, 16/ 30. 
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insanın öfke duygularını asla köreltmez. Manastır uzletini hiç emretmez. 

Sadece bu duygulan korumaya alu-, eğitir, bakımmı yapar ve insanm 

hizmetine hazır bulundurur^. 

Sağlam bir kalenin kilitleri durumundaki bu bilgilerin her din 

davetçisi tarafmdan bilinmesi şarttır. Nefse hitabedecek bir davetçinin 

onu tamyabildiği kadar tamması zaruridir. Hangi metodla muhatabım 

eğitecek olursa olsım, hangi yönde gayret gösterecek olursa olsun, en 

son bilinenlere kadar. Eğitim Psikolojisi sahasındaki her bilgiye sahip 

olmalıdır. 

Bu davet metodlarmdan Kur'an metodu, hçr şeyin sırlarmı ve 

şuurlarım bilen, en ufak bir anzadan ve ânmda giderilmesinden haberdar 

ve de nefsm kuvvetlerine ve zayıf noktalarma bihakkın vâkıf olan^ 

Allah'm koyduğu metottur^. 

Kur'ân'm en büyük özelliklerinden biri de kurduğu dünya nizâ

mım ,''âhirette hesap verme" akidesine dayandırarak kurmasıdır. Buna 

göre dünya hayatı âhiret hayatına hazu-lanma dönemi, insanda âhiret ümit 

ve korkusunun yerieşmesi fu^atıdır. Dünya, hayatm yakm tarafı, âhiret 

de diğer tarafıdır. Hayat yolu üzerindeki tehlikeleri ve " j l^l : 

vanş" taki başansızlığm sebeplerini haber vermek (inzâr) ile, yine 

vanştaki rahat ve huzura kavuşma ümidini ayakta tutmak (tebşîr), insan 

için en mühim iki husustur. Dünyaya gelip de âhûret yoluna girmek 

durumunda olan msana bu ikaz ve ümiüendiımeler tesir ederek onun, 

zamamnda harekete geçmesini sağlayacak, gideceği yol boyımca hareket 

enerjisini karşılayacaktır. Nihaî noktada bu tebşîr ve inzâr kavramlarmı. 

1 Muhammed KUTUB, Menhecu't-Terbiyeti 'l-lslâraiyye, Beyrut-1982. c. I, 
s. 112. 

2 el-Mülk, 67/ 13-14. 
3 Muhammed ŞEDtD. Kur'an Metodu, s. 54. 
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insana şah damanndan daha yakın olduğunu bildiren Allah, kulunun 

takvası oranında faydalanması için kendi Zât'mda yoğunlaştınnaktadır. 

Bu sebeple Kur'ân-ı Kerim'de kendi Zât'uu sık sık "Rahîm, Tevvâb, 

Ğafûr, Halim" vb. "ümit verici" sıfatlarla tavsif ederken, bazan da 

"Aziz, intikam ahcı ve 'Onlann Rabbi'nin azabmdan kimse garanti 

sağlamış değildir"! âyetmin anlamına paralel sıfatlar kullamhmştu-. 

Böylece Kendi cüzi kudretine güvenenleri ve ibâdete yanaşmayanlan -

yine onlann iyiliğini gözeterek- inzâr etmekte; ümitsizlikten bitkin hale 

gelip herşeyi inkâr edecekleri de, bu noktaya gelmelerinden önce onlan 

ümitlendkerek cermet yoluna koyulmalarım temin etmektedir. 

3- insanm Yaratıhş Sebebi : 

Kur'ân-ı Kerim insanm yaratıhş sebebi olarak, Yaratan'ım tamyıp 

O'na ibâdet etmesini gösterir: 2 ( ^1 Jİ"^! 3 o i l î^ ) 

Cinlerin de aym sebepten yaratıldığım belirten bu âyet, mutlak 

varlık Rabbul-Âlemîn'in, kendi kudret ve ihtişamına zıt bir tanmmaz-

hkta kalmayacağmı ifâde eder^. Yüklendiği ağır "mukaddes emânet" 

yükünü başanyla götürecek; başansınm yüceliğini arttumak için önüne 

konmuş olan şeytan, nefis, dünya cazibesi vb. engelleri aşacak olan 

insan, Yaratıcı'suu tamsm ve O'na ibâdet etsin diye yaratıhmşür. 

Allah'm meleklere, yeryüzünde bir haUfe yaıatacağmı bildirmesi 

ile insanm yaratılması başlar. Meleklerin, yaratılacak halife için 

1 el-Mearic, 70/28. 
2 ez-Zâriyât, 51/ 56; Meali: "Ben cinleri ve insanlan ancak (Beni tanıyıp) Bana 

ibadet etsinler diye yarattım." 
3 Ruhu Rabblnden nefhedilen insamn her türlü güzellik ve ibda' gücü de gizli kal

maktan hoşlanmaz. Tamamen ortaya çıkamazsa bile sızmtı halüıde, de olsa 
kendini ifşa ve ispat etmeye çalışır. Sanatçılar bir tarafa, sanatçı olmayanlardan 
bile, alkışa ve beğenilmeye karşı duygusuz kalan kimse gösterilemez. 
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"bozguncu ve kan dökücü" iddialanm Allah (c.c) yalanlamamış, sadece 

"Ben sizm bihnediklerinizi bilirim" buyunnuştul. 

Melekler, devamü teşbih ve takdis ile "Rabb'ı tanıma" görevlerirü 

arahksız yerine getirerek yaratıhşlanrun gereğini icra ediyorlar, ancak bü* 

"deneme"ye tâbi tutulmuyorlardı. Tâbi tutulacağı denemeyi başararak, 

Rabb'ine ibâdet ve takvaya yönelecek hk yaratığm, bu hususta melek

lerden geri kalmaması daha başka bir değer ifâde ediyor ohnalıydı ki, 

insan işte bu gaye ile yaratılmıştır. Hemen ardmdan da kendisme her 

şeyhi ismi öğretihniş ve meleklerin huzûnmda ilk i n K h g n o tâbi tutul

muştur. Barajı aşan ilk insan Hz. Âdem'in ve nemlinin imh'han ' e « U l -

meleri, arük gittikçe zorlaşan engelleri asmasıyla devam edecektir. 

Bunlann başmda şeytan, o zamanki adıyla Iblîs^^ çeşitli ihtiraslara^ 

dünyahklar4 vb. engeller gehnektedk. insamn bu engelleri birer birer 

aşması elbette onun kulluğunun değerini yükseltecek, meleklerin üstün

de bir mevki kazanmasım temin edecektir. Bu safhada insamn, Rabb'i-

nm ikaz ve teşviklerine duyduğu ihtiyaç küçümsenmeyecek değerdedir. 

"Tebşh: ve inzâr hitaplanmn başlangıç örnekleri" adı verilebilecek 

bu ilk yol gösterme veya tavsiyeler, cüz'i irâde sahibi Hz. Âdem'e yapı

lırken, benzeri durumda iblis de denemeye alınmıştır. Kendini Rabb'ine 

çok yakm hisseden -tabir caizse tebşîrâta doymuş olan- Iblîs'e, müte-

vâzi topraktan yaratılan Adem'e secde eünesi emredılnüş, emre uymayıp 

denemede başansız olunca da İlâhî huzurdan kovuhnuştur. Bu defa ken

dini ümitsizliğin en alt basamaklarmda hissetmekle küfre saplanan iblis. 

1 el-Bakara, 2/30. 
2 el-lsrâ, 17/ 61-63. 
3 Kâf, 50/ 16. 
4 Âl-i 'Imrân, 3/ 14. 
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kullan sapünna görevine talip olmuştur^. Böylece Âdem'e, zıt meslekte 

bir yaşıt olmuştur. Hz. Âdem ve nesli artık, meleklerin gösteremediği 

"engelleri aşabilme başansmı" göstermek durumundadır. 

insan, üstlendiği bu görevi yerine getirecek güç, irâde ve donam-

mına sahiptir^ Allah msam en güzel biçimde yaratmışa, diğer varhklarm 

tüm özelliklerini toplayıp bir araya getirmiş ve herşeyi onun emrine 

vermiştir^. İnsan akıl ve irâde ile donatüımştır. Dolayısıyla diğer varhk-

larahûkmetmesmde ve onlar üzerinde egemenlik kurmasmda akimm ve 

irâdesiıün rolü tartışılamaz. Kendisine nefhedilen İlâhî cevher (ruh), en 

yüksek (evrensel) zihne bağlayan zekâ ve dünya âlemme uyumunu 

sağlayan bedenden oluşan ve başka yaratıklarda bulunmayan bu mükem

mel yapı sayesmde insan, dünyada Allah'ı en iyi temsil edebilir bir 

karakter kazanmıştır^. 

Demek ki, insanoğlu yeryüzüne fesat çıkarmak, kan dökmek içm 

geknemiş, aksine bu âfetleri doğuran ihtiraslara hakim olarak ve Kur-

an'da yer verilen tebşîr ve inzâr hususlanndan faydalanıp, hayra çalışan 

kuvvetlerini daha çok çahştırarak tekâmülden tekâmüle ulaşması için 

yaratılmıştır^.. 

Kısacası, Kur'an'm ifâde ettiği bu ilk yaratılış sahnesi, insanhğm 

gayesmi, yükseliş ve tekâmülünü, maddî ve mânevi güçlerini, Allah'm 

onu hayra da şene de hâkim kıldığım ve ihtiraslarım boğabileceğini 

anlatmaktadır. Bu sahnede msanm mukadderatı (denenmek içm yaratıl

dığı), geleceğuım zıt yönleri ve her bir yönünün akıbeti gösterilmek-

1 el-Hıclr, 15/ 39; Sâd, 38/ 82. 
2 et-Tın. 95/ 4.̂  
3 el-Câsiye. 45/ 13; el-Mülk, 67/ 15. 
4 Erol GÜNGÖR, Islâmın Bugünkü Meseleleri, lstanbul-1984, s. 265. 
5 el-Bakara, 2/ 30-34. 
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tedir^. Kur'ân-ı Kerim'de bu tür tehdit ve teşvikler sık sık ve ısrarla 

tekrarlanmaktadu:. 

4- İnsanın Yüceliği : 

İnsan yeryüzünde Allah'm halîfesi, vekili ya da naibi gibi, kav

ranması nezâket arzeden. tedebbür gerektiren bir mevkide yaratılmıştır. 

Allah, kendi sıfatlarım ifâde eden isimlerine benzer sıfatlarla inşam do

natarak yeryüzüne göndermiştir. Dolayısıyla insan, "küllî irâde" içinde 

"cüzi irâde" sahibi; bilen, isteyen ve isterken de hür olan bir varlıktır. 

Bu mevki onu ilahlaştumaz ama, diğer yaratıklar içinde jöiceltir^. 

Çünkü bu payeyi ona veren Allahtu-3 Canlı ve cansız her varhğı onun 

emrine vemıiş. Meleklerin ve İblîsTn ona secde etmelerini emretmiştu". 

Bu secde, ona ibâdet mânasu}da değil, bu konudaki İlâhî emre uyarak, 

onu ve nesUni yüceltmek amacıyladır. Sonra, bu şeref ve imtiyaz onun 

süzühnüş çamurdan yaratılan bedenine değil, bu bedenm konaklık ettiği 

ruha (akıl) sahip olmakla kavuştuğu bileşik benliğinedir^ 

Tabiatta bir gayenin bulımduğu realitesi kabul edilince görülür 

ki, bu mevki ile insan, uzaktan tavsiye smyalleriyle kumanda edilen bir 

cihaz gibidir. Kumanda edihnezse faydasız bir şey halinde kalır. Fakat 

kumanda eden kimdir? İlim, inşam kimin idare ettiğini söyleyememek-

te, bununla beraber maddî h\r kaynak olabileceğine ihtimal de verme-

mektedir^. 

1 İsmail CERRAHOĞLU. "Kur'an'da İnsanın Yaratılış Sahnesi", A.Ü.I.F. 
Dergisi, sa. XX, s. 95. 

2 Hüseyin AYDIN, Yaratıhş ve Gayelilik, Ankara-1987, s.l48 vd. 
3 el-Fâür, 35/ 39. 
4 İsmail GERRAHOĞLU, Kur'an'da Ins..., s. 90. 
5 A . Gessy MORRISON, Ins.. Kâinat..., s . 90. 
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İşte, ilmin yetersiz kaldığı bu aşamada insanm imdadma Kur'an 

yetişmekte ve ilham niteliğindeki kumanda sinyalleriyle msam yönlen-

dimıektedir. Gönderilen her shıyal, ya tehlike îkazı ya da moral müjdesi 

niteliğindedir: "Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona iyUik ve 

kötülük kabiliyeti verene andolsun ki; kendini antan saadete ermiş, 

fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır"!. İnsanoğlu idrak kabili

yetine ilave olarak verilen irâde ve seçun gücüyle, İlâhî gücün yeryü

zündeki temsilciliğmi ifâ edebilecek, dağlarm yüklenmekten çekmdiği 

mukaddes emanet yükünü "deli-dolu" karakteriyle omuzlayıp kaldıracak 

şerefe ve yüceliğe erişti^. 

Sonuç olarak msan, Allah'm yeryüzündeki, msan özellikleriyle 

çahşan halifesidü-. 

B. Eğitim : 

1- İnsanın Eğitime Değer ve Eğitilebilir Oluşu : 

Yaratıklann en üstünü ve en yücesi olarak insan, halifesi olduğu 

Yaratıa'sum izrüyle düşünen, çalışan, îcad edip üreten müsbet bir kuv

vettir. Böyle olunca Kur'an, onun, şehvetin elinde güçsüz bir köle duru

muna düşmesine elbette göz yummaz. Aksme onun kötü duygularını 

terbiye eder, tertemiz hale gethir ve korumaya alır. Fakat bunlan yapar

ken nefsi ezecek biçunde hapsetme yoluna giderek onu komplekslere 

düşûrmez. İnşam bü-bütün olarak ele alır ve onu bu bütün haliyle haya-

tm amacına sevkeder^. Terbiyeyi "soğuktan koruma" ile ifâde edecek 

olursak, ısıtmak gayesiyle msanm orasmı burasmı kibritie yakmaz; kalo

rifer ısısı ile ısıtır gibi bütün vücudunu sararak uygun oranda ısıtır. 

1 e§-Şems. 91/7-10. 
2 el-Ahzâb, 33/72. 
3 MuhanımedKUTUB,Menhec...,c.I,ss. 111-112 
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a) İnsanın Eğ i t im ve Öğret imdeki Yeri; 

însan, sonradan kazanacağı bütün güç ve becerilerin tohumlarına 

doğuştan sahiptir. Bunlan, doğduğu kültür çevresinin geliştirme imkân

larına göre geUştirip şekillendirir. Doğuşundan beraberinde getirdiği 

geribne ve genişleme kabiliyetini, çevresmin kapalı (topl umlararası 

büyük yanşmalardan yoksun) olması halinde mitolojik bir düşünce 

seviyesme çıkarabilirken, çabayı geliştiren açık bir çevre içinde, gerilme 

ve gevşemelerie yükselh de yükselh-l. 

Eğitimin en önemli kısmım zihin eğitimi olan öğrenim teşkil et

mektedir. "Eşyalar ve olaylar hakkmda doğm bilgileri yüklenip, zamam 

gelince bu bilgilerin ışığmda özelleme / genelleme yaparak akıl 

yürütmeyi kazanmak" mânasmdaki öğrenim, yalnız düşünme melekesine 

sahip olan msana mahsustur^. Bir takım gösteri hareketlerini başarabilen 

sirk hayvanlarmm davramşlan, öğretimsiz eğitime (ahşkanhk kazandu:-

maya) dayanır. Dolayısıylâl değişmezlik arzeden bu tür eğitimin, devamlı 

gelişmeye müsait olan ve gelişmeleriyle sık sık denenmek durumunda 

kalan msana nisbetle hiçbir değeri yoktur. 

Kur'ân-ı Kerîm, insanlann bir baba ve anadan yaratıldığım açık 

ve net olarak ifâde eder^. öyle olunca eğitime uygunluklan, karakterleri

nin yönlendhilmesi ve terbiyeyi kabul edip etmeme açılanndan da eşit-

tirier. Ve Allah, karakterierin bazılarım terbiye edilu-, bazılarım da ter

biye edilemez yaratmamıştır, insanlar arasmda bir dereceye kadar bazı 

eğitilebiüne farklan varsa da, bu, irsiyete ve ilk yetişme ortamına 

1 Erdoğan FIRAT, Şahsiyet . . . , s. 46. 
2 Halis A Y H A N , Din Eğitimi ve öğretimi, Ankaıa-1985, s.75. 
3 Bkz. en-Nisâ, 4/1; el-A'râf, 7/189; ez-Zûmer, 39/ 6. 
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dayamrl. İnsan bazan verasetin, bazan terbiyenin, bazan da her ikisinin 

tesiri altmda kalabilir. Meselâ, Firâvun'ım eli altmda büyüyen Hz. 

Mûsa'mn, onu bir türlü sevmeyip cephe alması, küfür ve şirk atmos-

ferierinde doğup büyüyen her peygamberin çevrelerine uymaması, vera

setin de etkili olduğımun delili sayılabilh*. 

Ashnda, kimse kendi nüfuzunu kullanarak, msanlan zoria kötü 

yola sevkedemez. Herkeste akıl. irâde ve vicdan gücü vardır. Herkes 

topluca Allah'a dönecek ve yaptıklan kendisine haber verilecektir^. 

Şeytan bile mahşerde, insanlann, onun davetine gönüllü kandıklanm, 

insanlan zorlayıcı bir gücünün olmadığım itiraf edecek, bımun içm 

kınanraasınm yersiz olduğunu savunacaktu:^. 

b ) Kur 'an' ın İnsan Eğ i t im ine B a k ı ş ı : 

Terijiye ediünemiş bir msanm duygulan, kontrolsüz akıp giden 

bir nehre benzer. Azgm duygulannm zoriamasıyla hata ve suç işleyen 

insanlara karşı, Kur'an'm genel bir özelliği de, "tehdit ve müjdeleme" 

(ancak, müjde ağırhklı) bu- eğithni uygulamasıdır. Zka beşeriyet icabı 

yaptıklarmdan fıtri bir pişmanlık duyan kişiyi sadece tehdit etse, karam

sarlığa düşürecek ve yeni suçlar işlemesme yol açabilecekti. 

İnsandaki kötülük meylinin, gerçek bir varlık olan şeytanla birleş

mesi, Allah'a yönehneye ve O'nun yardmiına başvuımaya kendmi mec

bur kılar. H^tta bu kişi Yusuf (a.s) gibi bir Peygamber de olsa'*... 

1 Mikdad YALÇIN, "Hakâiku't-Tabîati'I-lnsâniyye min Haysû'l-Hayru 
ve's-Şerru ve Devru't-Terbiyeti fi Tağyîrihâ", A.ÜJ.F Dergisi, Anka-
ra-1978, sa. XXin, ss. 497-498; Beyza BİLGİN, İslâm ve Çocuk. Ankara-
1987, s. 12. 

2 Bkz. el-Mâide,5/105. 
3 Bkz. İbrahim 14/ 22. 
4 Bkz. Yûsuf, 12/ 24. 
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insanın içindeki kötülük eğilimi, dıştan gelen (fakat insanm içinde 

faaliyet gösteren) şeytanm teşvikleriyle o kadar güçlenir ki, hemen 

hemen dayamhnaz bh- hakikat halini alır. Kur'ân'a göre, bu durumda 

Kendi'nden yardım dileyen kuluna Allah, sadece yardun etmekle kal

maz, aym zamanda "hizbullah" adım verdiği ̂  bu kullarına, mutlaka 

kazanacaklarmı da müjdeler ve söz verir^. 

Kur'ân-ı Kerîm insanlan eğitmek için, önce onun fıtratmdaki 

inanma ihtiyacmı ve bağımlıhk duygusunu tahrik eder. Yaraühş mayası

na katıhmş olan "gayba îman" noktasmdan işe başlar. İnsaıun-kısa aklı 

ile-çok uzun menzilli düşüncelerine, hayallerine ve arzulanna cevap 

bulamayacağmı bildiğinden, önce onun inanma ihüyacmı, sağlam temel

lere oturtarak karşılar. Boynunda ölüm fermanmı taşıyarak dünyaya 

gelen, bu sebeple korku içmde bulunan msana, Allah'a mamp güvenme-

smi telkin ettikten sonra, ebedî yaşama arzusunu da âhirete inanmasım 

temin ederek doyurur^. 

Eğer "gayba îman" ihtiyacı, gayb sahasuun en önemli varhğı 

Yaraücı'ya îman etmeye yönlendmhnezse mutlaka başka yönlere sapa

cak, şaşmp dalâlete düşecektir. KiUsemn temsil ettiği Allah mefhûmun-

1 el-Mâide, 5/ 56. 
2 FazlurRAHMAN, Ana Kon..., s. 261-262. 
3 Bu konuda baa dâhileri örnek vennek gerekirse; Existantiel anlayışa sahip Kierke-

gaard'da bazan inkâr ve manç düşünceleri çarpışmıştır. Kendini zevk ve tutkulara 
bırakmak istemiş, bu düşünce de ruhuna mutluluk veımemiştir. Bazan da düşünce 
yoluyla imana yiikselmek istemiş, fakat akıl ve düşünce onda bazı şüpheler uyan-
dırauşür. Nihayet içinden Tann'sına seslenmiş ve "Bana iman ver" demiştir. 
(İbrahim Agâh ÇUBUKÇU. "İnkarcılıktan Doğan Bunalımlar", A.Ü.İ.F 
Dergisi, Ankara-1975, sa. XX, S.4); 

Albeıt EINSTEIN de, "Benim ilkelerim iyilik, güzellik ve doğruluktur. Zen
ginlik, konfor ve şöhret hiçbir zaman beni sarmadı. Ben uzaylar üstünde yaptıgun 
kozmik araştırmalar sonunda ilmî yönden daha kolay bir şekilde iman duygusuna 
eriştim. Çünkü Kâinatm bünyesini ilmî ve aklî bir şekilde anlamak, insana en 
derin îman duygusunu verir. Büyük astronom KEPLER de, NEWTON da benim 
gibi bu sonuca varmışlardı." der. (Osman PAZARLI,Din Psik..., s. 94.) 
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dan kaçtığı için Avrupa, asırlardır, ne idüğü belirsiz, mâhiyeti meçhul, 

sadece ortaya çıkan sonuçlara göre var olduğuna mandıklan tabiata 

sarılmıştır^ Görülüyor ki, sadece Kilise'ye duyulan nefret sonucu, 

değişik bir isme sanima gayretmden başka bir şey değildir, Allah'a 

îman yerine tabiata îman... Ancak tabiata îman şekünde de ortaya çıksa, 

yine gayba ünan ihtiyacmm kuvvet ve etkismi ifâde eder. 

Bir başka temayül de "deneme - öğrenme"dir. Gayba îman ile bu 

çizgi, normal bir psikolojide dengeli olarak bulunur. İnsan inanma 

konusu olan gaybî şeylere inanır, deney konusu olan maddî şeyleri de 

deneme y^arak tecrübe kazanmak ister. (Bir bitkiyi en verimli şekilde 

yetiştirmek, bir binayı en uygun tarzda mşa etmek gibi.) O halde her iki 

çizgi de normal bh- psişik yapıya sahip olan insan için zaruridh. 

İnsamn inanç ihtiyacmı doyurduktan sonra Kur'an, onu sahip 

olduğu güç ve yetenekleriyle ele alır. önce ona gücünün oranım, arzu ve 

eğilimlerinin genişliğmi öğretir: İnsanm zayıf yaratıldığım^, sımrlı gücü

nün üstünde kendmden birşey istenmediğmi^ bildirerek güvenini kaza-

mr. Ama Kur'an, inşam zayıf yaratıhşıyla başbaşa bırakmaz. Çünkü 

kendi halme bırakılan insan kuvvetini kaybetmekte, mevcut değerinden 

daha aşağı bir seviyeye düşmektedü:. İnsamn en büyük meziyeti, sürekli 

yüksebne kâbiUyetidir. Bazan bütün çabasma rağmen yükselemezse de, 

kendme yol gösterildiği müddetçe yıhnadan çabasmı sürdürür, yaptiğı 

denemelerin birinde muüaka ufuklara yükselir^. 

1 Muhammed KUTUB, İslama Göre İnsan Ps iko lo j i s i , Tere. Akif NURİ, 
lstanbul-l?74, c. I, ss. 149-150. 

2 en-Nisâ, 4/ 28; et-Teğâbun, 64/16. 
3 el-Bakara, 21286; en-Nisâ. 4/ 28; el-Hacc, 22/ 78. 
4 Muhammed KUUTUB, M e n h e c , c.I, s. 32; Abdullah MANSURİ, Kur'an 

Modern İnsanm Yardımına Kojuyor, Tere. Remziye ERŞAN, İstanbul -
1977, S. 23. 
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Kur'ân-1 Kerîm'e göre biz insanlann, kâinatm kuruluş amacı ve 

felsefesine katılarak kendi yaratılış gayemiz doğrultusunda ölümsüzleş-

memiz pekâla mümkündür. Atasınm tekâmülü uzun çağlar süren bir 

varlığm, işe yaramaz bü- eşya gibi bir yana atılması hiç de mümkün de-

ğil(ür. "İnsan kendismin başıboş bırakılacağım mı samyor?" 1 O, ancak 

sürekü terbiye edilerek gelişen bü- ego hüviyetinde evremn arzettiği 

mânaya katılabilir. Zaten "hangi msan daha iyi amel yapabilecek" diye 

ölüm ve hayat yaratılmıştır. İnsanlann iyi amel konusunda yanşmalan, 

bilgi ve ahlakî davramşlanna bağhdır. Bilgilerirü ögrethnle arttırırken, 

davramşlanm da eğiümle geliştirmesmi bihnelidir. Böylece marifet ve 

fazilete birlikte yönehnelidk ki başarılı ve mutlu olabilsm. 

Kıyamete kadar devana edecek Kur'an hükümlerirün "oku" emri 

ile başlaması, insanlığm, fert ve cemiyet olarak, hem kendine, hem de 

tabiata olan hakmüyetmi sürdürebihnesmin sırruıı saklamaktadır. Yalnız 

Uk nâzU olan âyetlerin ışığmda bile, Kur'an öğretimirün şu esaslara 

dayandığı açıklanabilir: 

1 - Okumak, 

2 - Yaratüışı (özellikle msanm yaratıhşmı) düşünmek, 

3 - Yazıya ve kalem kullanmaya önem vermek, 

4 - İnsamn, elinden geldiğince çalıştıktan sonra sonucunu Allah'm 

yardımıyla öğrenebileceğini, ilimde bu yardımm her an hazır olduğımu 

bilmek, 

5 - Bu düsturlar yönünde çalışmazsa -ki msan buna karşı kesm 

olarak mzâr edilmektedir- eğitim ve öğretünden müstağni kahrsa. 

Firavun ve Kârûn gibi, azgmlığa düşeceğmi bihnek^. 

1 el-Kıyâme, 75/ 36. 
2 Halis A Y H A N , Din Eğitimi.., s. 77. 
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Ancak, meseleye "bilgi - davramş ilişkisi" açısından bablacak 

olursa, bilginin davramşla yakmdan ilişkisi olmasma rağmen, aralannda 

sebep - sonuç ilişkisi kumlamadığı görülür. Kumlsaydı alkolün zarar

larım bilenlerin kullanmaması, dedikoduyu haram tamyanlarm yapma

ması, millî tarih ve edebiyaümızı öğrenenlerin onlara cephe almaması 

gerekirdi. O halde öğretim tek basma yeterü olamamaktadu:. Eğitimle 

desteklenmeymce insanm bilgisi, doğm yoldan sapmasına, bu da 

insamn perişanhğına sebep ohnaktadır. 

Kur'ân-ı Kerîm, msana verilen nimeüer arasmda kulak, göz ve 

bunlardan soma da manevi kalp (fuâd) konusunda dikkatleri çeker. 

İnsamn eğitihne noktalan olan bu nimeüere karşılık insanlann çok az 

şükrettiklerini beUrtiri Kur'an'da yedi yerde işitme ve görme kâbiliyet-

lermden sonra, anlama ve eğitihne merkezi olan "fuâd"m zikredihnesi^, 

önceki iki yolla bilgilenil toplanarak "fuâd" admdaki idrak gücü merke

zinde değerlendirilip arşivlendiğmi ve buradan eğitime yönelik smyaller 

sekimde organlara gönderildiğmi vurgulamak içm olsa gerekth. 

İnsan, eğitihneye hazu-yaratılışı ve cüzi iradesiyle bırakılmamah, 

belli hedeflere dikkati çekihp, hareket ve davramşlanna beUi bir yön 

verebihnesi için metodlu bh eğitune tabi tutuhnahdır. 

Eğitim metodlan arasmda "mükâfat ve ceza metodu", Kur'an hte-

ratüründeki karşıhğı ile "tebşîr ve inzâr", sonuçlan açısmdan diğerlerin

den daha etkili görünmektedk. Akıl melekesme sahip msanlan hem ye

tişme çağmda, hem de olgunluk devresmde yönlendirebildiği gibi, hay

vanlara da etkili olabUmektedir. Göründüğü kadanyla sirk hayvanlan. 

1 el-Mûlk, 67/ 23. 
2 Muhammed Fuad ABDULBAKİ, El-Mu'cemu'l-Mufehres li Elfâzı ' l -

Kur 'âni ' l -Ker îm. lstaııbul-1986, s. 510 (.!>i)maddesi. 

36 



yetiştiricisinin bir elinde yiyecek, diğer elinde kıriDaç ile yaklaşması ve 

bu "mükâfat - ceza" metodunu uzun bir zaman sürecinde, ama hep aym 

doğrultuda uygulamasıyla yeüşmektedirl. 

Bu güçlü eğitim metodu karşısmda, ilgisiz ve tepkisiz kalabilecek 

tik msan, cennet nimetlerini arzu etmiyecek ya da cehennem ateşuıden 

korkmayâbilecek bu- fert^düşünûlebilh" mi? Âhirete manmayanlar bile 

bu güçlü "tebşîr - mzâr" örgüsü karşısmda ilgisiz ka]amaınaktadır2. 

insanm bu zayıf yönünü Kur'an, özelükle Mekkî âyetlerde yoğım bir 

şekilde ele alır. Onun, hidâyete teşvik edilmesinde olduğu kadar, îman 

etmesmi izleyen aşamada günahlardan kaçınmasmda ve salih amele 

yönelmesinde de etkismi sürdürür. 

2 - Eğitimin İnsan Davranışlarına Etkisi : 

Yeryüzündeki her şeyi msan içm yarattığmı bildiren Allah^, insa

nm dünyaya hakimiyetmi sûrdürebihnesmi ve yaratıklann en üstünü ola-

bihnesini'* her şeyden önce onun "bilgi"sme bağlar, insan, kendisme 

verilen öğrenme kâbUiyetiyle yalnız müşahhas eşyayı değil, soyut kav

ranılan da analiz/s ntez yoluyla tamyıp bihnek gücüne sahipür. Bu güç 

yalnız msanlarda var, melekler ve hayvanlarda yoktur^. İnsan bu güç ve 

kabiliyetiyle yeryüzünde ilâhi bilimin halîfesi ya da mümessiU ohnuştur. 

insan bütün hayvanlardan farklı olarak, anarahm'mdcki embriyo-

lojik gelişmesmi tamamlamadan doğmakta, hayatı içm zaruri gelişme-

smi, doğduktan sonra tamamlamaktadır. Hatta doğduktan sonraki 

1 SeyyidHAYRULLAH,*lImu'n-Nefsi ' t-Terbevî, Beyrut- 1988, ss.225.- 227. 
2 el-Meâric, 70/ 36-38; Tefsiri için bkz. Elmalıh Hamdi YAZIR, Hak Dini 

Kur'an Dili, İstanbul, ts., c. VIII, s. 5363. 
3 el-Hacc, 22/65; Loknian,v31/20; el-Câsiye. 45/53, 
4 el-Bakara, 2/ 29; el-lsrâ, 17/ 79. 
5 el-Bakara, 2/31. 
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safhalan da hayvanlara göre daha ıızun zaman almaktadır. Biyolojik 

açıdan dezavantaj gibi görülen bu durumu, psikolojik ve sosyolojik 

açıdan leliine ohnaktadır^. Çünkü diğer hayvanların İlâhi sevk ile sahip 

olduklan kabiliyetleri, msan daha geç zamanlarda, üstelik ebeveyninm 

ve çevresmm eğitimle yardımcı obnası sonucu kazanabilmektedh:. An

cak, hayvanlarm sahip olduklan kâbiliyeüer insanlarmkme göre sathi ve 

temelsizdir. İnsanlar eğithnle, sapasağlam ve derin temeller üzerine ku-

mlmuş kâbiüyetler ile bilgi ve becerilerini kazanırlar. Böylece insamn 

üstünlüğünün, hayatı boyunca çok daha köklü olduğu otaya çıkar. 

İnsan içm doğm bilgilere ulaşmak tek başına yeterii değildir. İrade 

ve arzulara yön verecek eğithnle, ihtiraslan yenmeyi öğrenmek de şarttır. 

İnsanlar semavî kitaplar sayesmde ilim sahibi olsalar bile, aralanndaki 

ihtiras yüzünden anlaşamayabilhrler^. öyleyse bildiklerini yapabihne 

gücünü göstermek, içten gelerek uygulamak, yerine getirme beceri ve 

ahşkanhğmı kazanmak esastır. Yapabilen, aym zamanda biliyor demek-

tiı. Sanki Kur'an'da çok sık tekrarlanan "rnıan ve sâlih amel" formülün

de îman, "bilgi + irâde + ghişün" üçlüsünü kazanmayı, sâlih amel de 

bunlan uygulamayı ifâde eder. 

İnsanlann, en geüşmiş cemiyet şekh olan "millet" seviyesine 

yükselebilmeleri ve bu seviyeyi komyarak hayatlarmı başanyla sürdü

rebilmeleri, eğitime sıkı sıkıya bağlıdır. Cemiyetin teşekkülü ve devamı 

içm eğituh, en önemli çalışmalann adıdır. Yme eğithn; zekâ, hafıza, 

dikkat ve 'ahşkanhklan zamamnda işletip geliştirerek ula§ab'leceği son 

noktaya varması için msana yol göstererek yardımcı olmaktır. Yoksa 

doğuştan sahip olmadığı bir kabiliyeti msana kazandırmak değildh'3. 

1 Erdoğan FIRAT, Şahsiyet... , ss. 37-38. 
2 Âl-i hnrân, 31 19. 
3 HaUs A Y H A N , Din Eğitimi.. . , ss. 40, 41. 
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Kur'ân-ı Kerîm hayır ve salih amel kavramlaruu sık sık tekrar 

etmekle bunlarm âdet ve alışkanhk halme gehnesmi hedefler. Sonunda 

nefsm, bir gayret sarfetmeden, yorulmadan ve bh- genelleyici güç ile 

karşılaşmadan yapabihnesmi devamh teşvik ve telkm eder. Bu maksatla 

önce cahiliyet devrinden kalma, ya da daha sonra aym karakterde ortaya 

çıkabilecek kötü alışkanlıklan, vücudu kötü huylu bh urdan kurtanr gibi 

kesip atar. Ancak ilk devhlerde icthnâî, siyasî veya iktisadî özelüği olan 

âdetler konusımda topluma tedricî bh tedavi uyguladı. Organ eksikliği ile 

hastanm moralmi çökertmemek gayesmi gûttûl. Aynca msan içm, boş 

vakitleri iyi ve faydalı fâaliyeüerle doldurmak en etkm terbiye metodla-

rmdandır. Çünkü nefis boşluktan sıkılır, boş vakiüerde iyi işlere yön-

lendirihnezse, kötülüklere sapar^. 

Bhçok biyolojik ve psikolojik ekollerde msan benliğiyle mücâ

dele, önemÜ bir yer mtar. İnsarun şuuraltmda duyduğu doyumsuzluk ve 

rahatsızlıklardan sözedilir. İnsarun içinde varhğmı hissettiğini ya da ken

dmden ayuamadığı halde, varlığmdan da rahatsız olduğu bu "doyum

suzluk merkezi"ne Kur'an nefis adım vermekte ve devamlı kötülüğe 

meyilü olduğunu belhtmektedir^. Kur'ân'a göre nefis, msanlan maddi 

hayata bağlayan güç ve enerji kaynağıdır, bh denge unsumdur; ancak 

kontrol altmda tutulması gerekir. Bir buhar kazanına sıkıştmlan buhar 

nasıl tahribat y^maksızm hareket gücü sağlaması içm kontrol altmda 

tutuhnası gerekirse, nefis potansiyelmin de aym şekilde ruha sadece 

beden enerjisi sağlaması içm eğithni gereklidir. 

İnsarun kendi gücüne güvenmesi, smır tanımayan bir serbestliği, 

msanî veya İlâhî hiçbh- otoriteye eğihnemesi, kendi basma buyruk 

1 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c. I , s. 200. 
2 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c. I , s. 206 vd. 
3 Yûsuf, 12/ 53. 
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yaşaması; kısacası, kulluğa aykm düşen herşey cahiliyet döneminin en 

değerü vasıflan, en ideal meziyeüeriydi. Şeref ve namusa eşdeğerde 

kabul görebilen "yiğitlik" belhtisiydi. Kur'an'da "câhiliyyet hamiyyeti"! 

adı verilen bu kavram, msaıun kendi benliğmi, şerefine noksanlık 

gethecek en küçük bh* hareketi şiddetle reddeden korkunç şeref ihtha-

sını gösterir. Kur'an, câhiliye devrinin olumsuz ve gurur yüklü bu ruhu

na û'dürücü darbeler indhrdi. Meselâ: "Hayır! İnsan kendi kendini yeterU 

gördüğü içm azar"2 hükmünü gethdi ki, kâfirlerin küfrünün temeU bu 

kof duygudur. İnsanî olsun, İlâhî olsun, hiçbir otoritenin önünde eğil

meyi kabul etmeyen bu "aşın şeref duygusuzdur ki kâfirleri dine karşı 

bu kadar sert muhalefete itmişth-. 

Kur'ân-ı Kerîm, şiddeüe yerdiği bu cahiliyet kabahğmm yerine 

"hilm" sıfatmı benimsetir. Bu sıfatı Allah, Kur'an'da hem kendi Zât'ı 

hakkmda^, hem Peygamberleri^, hem de kullan hakkmda beğenilen bh 

vasıf olarak ifâde eder. 

Hilm, pasif bh özellik değildir. Kuzunun sakhı sakin durmasına 

hihn denmez. Tersme hihn, ruhun öyle aktif ve olumlu bh gücüdür ki 

insan onunla, kendmi her zaman şaşkına çevhebilecek ihtiras ve öfke-

suıe gem vurup dmdirir. Hihn üstün bir akıl gücünün göstergesidir; 

gücün ohnadığı yerde hilm de yoktur. Hilm idarecilik vasfıdır, idare 

edihne gevşekliği değil. Yaratılış bakımmdan zayıf ve güçsüz kişi, 

kızdmldığı zaman ne kadar sakin durursa dursun, hâlim değildir, sadece 

1 el-Fetih, 48/26. 
2 el-'Alak, 96/ 6-7. 

3 Bkz. el-Bakara. 21225,235,263; Al-i 'Imrân, 3/ 155; en-Nisâ. 4/12; el-Mâide, 5/ 
101; el-Hacc. 22/ 59; et-Tegâbun, 64/17.. 

4 et-Tevbe, 9/114; Hûd, 11/75. 87. 
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zayıftır. Hâlim, her şeyi yapabilecek kuvveti olduğu halde dizginleyip, 

kuvvetini zorbalık yerine verimli alanda sarf eden kişidir^. 

Kur'ân-ı Kerim, ipsamn inkânna sebep olarak onun eğitunsiz-

liğmi gösterir. Ona göre insanm cehaleti, hırs ve öfkeyle itaat etmesi, 

öfkenin pençesme düşmesi; aklınm zayıflaması, düşünce dengesizliği, 

olaylara nüfuz edememek ve isabetsiz hüküm vermek anlamlanna gelir. 

Daha açık bü: ifâdeyle, kâfirlerin mkâr hastalığma gerçek sebep 

olarak, onlann âhiret konusunda korkulannm oknamasmı ve her şeyin 

bu dünyadan ibaret olduğunu zannetmelerini gösterir. Dolayısıyla onlar 

Kur'an'dan, tıpkı arslam göımûş yaban eşekleri gibi kaçarlar^. 

İşte Kur'an onlann bu ûrkekliğmi gidermek amacıyla, önce onlar

la ûnsiyet kurmak için aynca bir çaba sarfetmiştir. Hemen ilk nazil olan 

âyetlerden başlayarak, Kur'ân'ı, yabancı birinin değil, kendilerini Yara-

tan'm adıyla okumalarım istemiştir. 

Kur'ân'a göre insanm eğitilecek yönleri epeyce çoktur. Bu yön* 

lerden bazılarım eğitim tamamen değişthir, yerine yeni vasıflar kazan

dırır. Bazılarım da ıslah ederek daha hayırlı bü- gayeye yönlendirir. 

a) İnsan Karak te r in in Tamamen D e ğ i ş e b i l e n Yönler i : 

1 - Kur'an nanköriüğü "t e ş e k k ü r " ile değiştirir. Teşekkür, 

ahlâki münâsebetleri yöneten temel hukuk kuraUannm başmda gelir. 

H — ^ 

1 Bkz.es-Saffât,37/101. 
2 el-Mûddessk, 74/ 50-51. Bu ifade Arepçada bir deyimdir. Yabani eşeklerin özel

liklerinden biri de, bir tehlike hissettikleri anda, başka hiçbir hayvanm kaçama
yacağı bir hızda kaçmalandu-. Bu yüzden Araplar, ürkek ve düşünmeye yanaşma
yan bir kimseyi, arslan veya avcı görmüş bir yaban eşeğine benzetirler. (Ebul-
Alâ el-MEVDUDl, Tefhîmu'l-Kur 'an, Tere: (Bkz. Bibliyografya), Istanbul-
1987, c.VI, ss. 467-479. 
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Ama insamn eğitilmemiş tabiatı inşam zıt davramşlara iter, "İnsan, 

gerçeten Rabb'ine karşı pek nankördür. . Üstelik kendisi de bunun 

farkmdadır" 1, Evet. "İnsan gerçekten apaçık nankördür''^. 

İslâm'dan önce de Aralar teşekkür kavramınm gereklerini yerine 

getirirlerdi. Kur'an, az uygulanmakla beraber sağlam olan bu yapıyı ahr, 

dinî bir düzeye yükseltir. Artık teşekküre konu, İlâhi nimettir. Ancak bu 

noktada insan kendirü bir yol aynmmda bulur : Ya doğrusunu yapıp 

şükredecek veya yanüşı tercih edip nankör davranacaktır. V e bir sonraki 

safhada da şükür îmana, nankörlük ise mkâra dönüşecektir. Artık bü:-

birine zıt iki kavram oluşmaktadır^; İnsan ise bu iki zıt kavram arasmda 

kendi basmadır. Şu âyetler bunu anlatır: "İman etmelerinden sonra mkâ

ra yönelen hır kavmi Allah neden doğru yola eriştksm?!"^ "Büyüklük 

taslayanlar,'sizuı inandığınızı biz inkâr ediyoruz'dediler" 5. 

2- Âdetlere körü körüne bağlılık veya sosyal psikoloji denile

bilecek taklitçiliği Kur'an reddeder. Yerine tefekkürü, ibret ahnayı akh 

çalıştırmayı İster. Mesalâ ; Hz. İbrahim'e karşı putlarmı savunanlar 

"Babalarımızı onlara t^ar bulduk, dediler"^. İbrahim (a.s)m, putlarm 

kmknası ismi büyük puta sormalarım, konuşabiliyorsa cevap vereceğmi 

söylemesi üzerine de, "Doğrusu biz haksızız!" diyebUmişlerdi. Ancak 

yine kafalarındaki eski inançlarına gömülerek, "Ey İbrahim! Bunlann 

konuşamayacağmı, and olsun ki, sen de bilirsm..." demişlerdir'^. 

1 el-Adiyât, 100/ 6-7. 
2 ez-Zuhmf,43/ 15. 
3 Toshihiko IZUTSU, Kur'an'da Allah..., s. 220. 
4 Al-i Imrân, 3/86. 
5 el-A'râf. 7/76. 
6 el-Enbiyâ, 21/ 53; Lokman, 31/ 22. 
7 el-Enbiyâ, 21/63-65. 
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Putlara tapmakla ne kadar alçaldıklanm düşünebilmek, onlar için 

o derece bir yücelik belirtisiydi. Basiretlerinin bir an için açılıp, inkârda 

aşm gittiklerini farketmeleri hayra alâmetti. Ancak bu bh panitıydı, 

yerini yme karanlıklar aldı; yme şöyle batıl bk deUle sarıldılar: 

"Onlann konuşamadıklarmı sen de blUyorsun''^. İşte Kur'an eği

thni, insanm hakikate yaklaştığı bu tür demleri gehştirip, kıvılcım halin

den hidâyet ışığı halme getirmeyi hedef alır. 

3- İnsan müşahhas şeylere manmaya meyillidh. özellikle beden 

kesafeti, ruh nehâfetme baskm gelen msanlar, manmak içm hep müşah

has mucizeler beklerier2. 

İnsan, hisleri yoluyla kavrayamadığı âlemlere îman etse bUe, bun

lan duyulan yoluyla algıladığı şekillerde yorumlar, açıklamaya çahşır. 

Meselâ, melekler ve şeytanlar içûı çeşhh şekiller düşünür. Fakat zaman

dan, mekândan ve her türlü yaratıklardan farklı ve onlara benzemekten 

münezzeh olduğu içm, Allah'ı tasavvur etmekten kaçmır; bunda zorlanır 

ve bu konuda hayalme hücum eden her şekli kovmak içm çabalar^. 

Kısacası, Kur'an eğithni inşam bu müşahhas dünyadan, mücerred 

îman konularma yüceltmeye gayret eder. Müşahhas şeyleri anlamaya 

alışık msanm, mücerred olan ilâhi ve uhrevî konulan anlamasmda karşı

laştığı problemleri çözmede ona yardımcı olur. 

1 Seyyid KUTUB, Fî Zılâl i ' l -Kur 'ân. Tere: M. Emin SARAÇ, Bekir KAR-
U Ğ A , 1. Hakkı ŞENGÜLER, İstanbul, t.y. s.l51 

2 Bkz. el-tsıâ, 17/ 90-93. Münafıklar -belki de müşahhas diye- Allah'tan çok 
mü'minlerden korkarlar. Çünkü derince düşünmezler. Toplum halinde görünseler 
bile kalpleri daımadagımktır. Bkz. el-Haşr, 59/13 -14. 

3 Muhammed KUTUB, Ins. P^'sik..., c . I , ss.l51 - 152. 
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b) İnsan ın I s l a h E d i l e b i l i r Yönler i : 

Kur'ân'm, insanm ıslah ettiği yönleri ya da duygulan ise, onun 

msanlık şerefi ve üstünlüğü içm gerekü vasıflandır. Bunlara da şu özel-

hkleri ömek gösterilebilir: 

1- İnsan aceleci ve peşincidh-l. Onun içm âhiret dahahayırh ve 

sonsuz olduğu halde, kendine yakm olan dünya hayatmı tercih eder2. 

Kendisi içm son derece ağurhMı ve önenüi olan âhireti önemsemez^. 

Kur'an msanm bu psikolojismi bildiği içm, onu kendi haUne 

buakmaz. Meselâ, zmayı yasaklarken, "zma etmeym" yerme "zinaya 

yaklaşmaym" der^ ve inşam tehlikeye yaklaştırmaz bile. Fakat buna 

rağmen onun acelecilğmi tamameri dumura uğratmaz. Çünkü bu arzu ve 

heveslilik onu atâlet ve donukluktan kurtarmak içm mayasma katıhnıştu ;̂ 

dolayısıyla saJJece ıslah eünek yeterÜ olacaktır. Hz. Yusuf ilk davette, 

"Allah'a sığmmm!" diyerek çekimser kaldığı halde, kadm iyice meyle-

duıce, iffetiyle şehveti bübirini dengelemiş, nihayet Peygamberliğe seçil

miş bh kimse olarak, kemâl ve ismet sıfatlannm yüceliğinden dolayı 

kadma kastetmemiş, kadmm da kastma muvafakat etmemiştir. Kötü bh 

işin gerçekleşmesi içm bütün iç ve dış şartlar mevcut iken, Hz. Yusuf'un 

kendme yapılan teküfî reddetmesi, haramm çhkhüiğmi aynelyakîn his-

setmesmden doğuyordu^. 

1 el-isrâ, 17/11. 
2 el-A1â.87/ 16-17. 
3 el-Kıyâme, 75/ 20-21; el-insân. 76/ 27. 
4 el-isrâ, 17/ 32. 
5 Abdullah AYDEMİR, "Hakkında Gayr-ı Mevsuk Rivayetler ve Hz. 

Yusuf (a . s ) " . Diyanet Dergisi, Ankara - 1975, sa. ü, s. 84 vd. 
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Bu konuda ez-Zemahşeri (Ö.538 h.); "Gençlik çağındaki şehvet 

sıkıştmnalan ve kadının, akıpan durduran entrikalan dikkate alınırsa, 

bir an için böyle bir arzu duyması nontnaldir. Nitekim Yusuf da aklım 

kullanarak Allah'm harammdan kaçmak geregmi duymuş ve (^e*^! 

kendini toparlamıştır" der^. 

Hz. Yusuf, böyle bir arzuyu duymamış olsaydı, onu mağlup 

etmesi de söz konusu olmayacak ve Allah indinde makbul bir mevki 

kazanamayacaktı. Çünkü yüksek mevkiler, musîbetm ağırlığı nisbetmde 

gösterilen sabır ve mukavemete karşıhk verilir^. 

2- İnsan mala mülke, menfaatlerine ve bü- çevresi olmasına aşm 

derecede düşkündür^. Bu düşkünlüğü îman ve takvasma bağlı olarak 

karşılanacaktır. Buna mukabil, verilenler geri istense ve bunun içm zor

lansa cimrilik edecek, kinini ortaya koyacak; Allah'm zengin, kendisinin 

fakir olduğımu akledemeyecektir^. Kur'ân'a göre Allah, insamn nzkmi 

-onu yakmdan bilip tamdığı içm ve onun iyiliğme olsun diye- Kendi 

dilediği bir miktar indimıekte, kullarına nzklarmı bol verse, yeryüzünde 

azacaklanm bihnektedir^. 

Aynca insan, Allah ve Rasûl'û karşısmda muhakeme edildiğüıde, 

önce haksız çıkacağı endişesiyle, muhakemeye yan gönüllü razı olur; 

hüküm lehine tahakkuk ederse cânü gönülden kabul eder. Kur'an msa

nm bu halini, "Kalplerinde hastalık mı var, tereddüt mü ediyoriar? Y a da 

Allah ve Rasûlü'nün kendilerine haksızlık mı edeceklerirü samyoriar?" 

1 Cârullah Mahraûd b. Ömer ez-ZEMAHŞERl, el-Keşşâf an Hakâikı Ğavâmı-
dı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîli fî Vucûhi't-Te'vjl, Lübnan, t.y., c. U, 
ss. 455-456. 

2 Seyyid KUTUB, Fî Zı lâ l . . . , c. VIII, s. 385. 
3 Al-i 'Imrân, 31 14. 
4 Muhammed, 47/36-38. 
5 eş-Şûrâ, 42/27. 
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ifadeleriyle yerer; böyle bir durumda, "Duyduk ve kabullendik" demele

rini, kurtuluşlannm böyle mümkün olacağmı bildirir^. 

3- Yine Kur'an, insamn zarara uğraymca Rabb'ine başvurdu

ğunu, süantıdan kurtulunca da önceki başvurusunu unutup kendi kendi

ne yeterli olduğunu sandığmı vurgular, Allah'ı bırakıp, fayda veya zaran 

dokunmayacak şeyleri, ya da zaran faydasmdan daha yakm kişileri dost 

edindiğini anlatır^. 

Kur'an msanm bu aceleciliğhıi, sommu düşünmeden karar ver

mesini, mal - mülk ve çıkarlanna aşın düşkün olduğımu vs. asla jzâle 

etmeye çalışmaz. Bunlarm gerekli olduğunu, ancak düzeltiUp, msana 

faydalı hale gethilraeleri gerektiğmi beUrtir. Çünkü bilir ki msan bu deü-

dolu haüyle "Mukaddes Enıâneti" yüklenmiştir. Başanrsa mevki o 

derece yüksek, mükâfatı da o kadar büyük olacaktır. 

insanm kişiliği, bütün bu isteklerinin kesihnesiyle değil, yontul-

masıyla, ihtiyacı ölçüsünde yerme getirihnesiyle; zaman zaman engel-

lense de, hei" halükârda tebşû- veya mzâr etmekle belÜ bh yöne yönlen-

dirihnesi tarzmda yapılacak eğitim çahşmalan sayesinde ortaya çıkacak

tır. Eğitim, "msanda var olan bütün bedenî ve ruhî kâbiüyyet ve tema

yüllerin geüştirilip yönlendirilmesi" olarak tanımlandığına gore eğ'ıümia 

başhca görevi, msan nefsmin bu tür isteklerini yerli yerince tatmin ede

rek, ferdi, ruh ve beden sağlığı içinde yaşatmak, cemiyetle fautünle^mt-

slni sallamak ve böylece ona âhiretmi de kazandırmaktır. 

1 en-Nûr, 24/48-52. 
2 er-Rûm, 30/ 33. 36; ez-Zûmer, 39/ 8; el-Hacc, 22/ 12-13. Müfessir ÂLÛSÎ, 

bunlardan birincilerin putlar, ikincilerin de inkârcılann liderleri olduğunu açıklar. 
(Rûhu'l-Meânî fî Tefsîri ' l-Kur'âni ' l-Azîm ve's-Seb'il-Mesânî, Bey
rut, t.y., c. XVII . s. 124 vd. 
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3- Eğitimde Mükâfat ve Cezanm Rolü : 

İnsamn davramşlanm olumlu yâ da olumsuz yönde yörüendiren 

sebepler, onun sahip olduğu idrâk gücü veya zekâsı değüdir. Çoğun

lukla farkma varamadığı, kontrol edemediği hisleri ve heyacamdır. özel

likle yetişme çağmdaki msanlarda, hatta Mekke devri mûslümanlan gibi 

genç toplumlarda his ve heyacan bütün davramşlarma yön vermekte, 

şuurlannm gelişmesmde ilk sebep ohnaktadır. 

Fertte şuurun gelişmesi^çâja en önemli faktördür. Onun mevcut 

zekâ potansiyelini işletmek ve çaba sarf etmesmi sağlamak içm onu tah

rik etmek gerekir. Hihni Ziya ÜLKEN, sarfedilen çabarun sürekli hk 

gergmlik doğuracağım ve bu gerginliğin monokon seviyede devam 

edemeyeceğmi ifâde eder. Ona göre bir noktaya çevrilen dikkat bir müd

det sonra yorulur, mce algı bulamklaşır, bir güç harcayan kas gevşer. 

Gevşemerün farkma varmadan çalışmayı devam ettirenlerde birden çök

me veya yığılma görülür. Bu yüzden, bitkmliğe meydan vermeden çaba

yı sürdürmek, ara sıra dinlenmekle, gevşeyip yeniden harekete geçmek

le mümkün olıu-l. Bu iki ritm birer yarun daire gibidir ve ikisi birleştiği 

zaman dairenin bütünlüğü tamamlanmış olur. Ruhi hayat, gerihnede 

olduğu kadar gevşemede de devam eder ve aym derecede önemli rol 

oynar^. Kur'ân-ı Kerîm, insamn bu şuur yapısmı, onu inzâr ederek 

harekete geçhmekte ve tebşîr ederek yönlendirmektedir. 

Ancak inzânn itici gücünün inşam arkadan desteklemesiyle iş bit
mez. Onu önden çekecek rr̂ üjde yani mükâfat gücü de ohnalıdır. Her
hangi bir sebeple bu iki/üçten biri zayıflar veya çalışamaz hale gelirse, 

3 

1 Hilmi Ziya ÜLKEN, Eğitim Felsefesi, lstanbul-1967, s. 109. 
2 Erdoğan FIRAT, Şahsiyet . . , s. 43. 
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hemen diğeri faaliyetini arttırır ve istenen hareketi sağlar. Arkadan itene 

"elem" adını veriyoruz, önden çekene de "haz". Fıtrî olan bu hislerden 

haz, insanı, tabiatı gereği kabullenip bağlanacağı gayeye çeker. Elem ise 

bir mahmuz gibi, insanı harekete geçirip koşturan destek bir güçtür. 

İnsan devamlı elemlerden kaçıp hazza ulaşmak tenaâyülündedir. İşte bu 

iki faktör birlikte çalışarak insamn ileriye doğru motivasyonunu sağlar^. 

Açlık, susuzluk, sıcaktan bunalma, üşüme vb. duyguların inşam 

içten kemirmesi, vücudun fonksiyonunu devamlı yerine getirebilmesi 

için korunmasını sağlayacak beslenme ve barınmasına yönelik bir alarm 

ve teminat sistemidir. Cinsiyet arzusu da beşeriyetin devamını sağlaya

cak itici bir güçtür. Cinsî zevke duyulan aşın istek, insanı, her türiü 

ihtiyacını giderecek çalışmaya yönelten bir garantidir. Bedenin ihtiyaç-

larımn giderilmesi için duyulan elem, tek basma insanı sürükleyici de

ğildir. O, arkadan itici bir destek olurken, gerçekleştiği anda duyulacak 

zevk de önden çeken bir güç olmakta; arzunun gerçekleşmemesi duru

munda doğacak elem ile gerçekleşmesinin ortasında gizlenmiş haz, iki 

zoriayıcı fonksiyon olarak hayat yolunda insana hareket kazandırırlar^. 

Genel mânada zevk ve elem adındaki bu motivler eğitimde mükâ

fat ve ceza görünümü kazanıriar. Terbiye metodlanndan "ömek olma", 

"öğüt verme" ya da "ikna etme" metodlan fayda vermediği zamanlarda 

ödüllendirmeye geniş ölçüde yer verilir, son sınınna kadar uygulamaya 

geçilir. Onun da etkisiz kaldığı safhada, eğitim işlerini yarıda bırakma

yacak bir çare elbette lâzımdu". Bu çare "cezalandu-ma"dır3. 

1 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c.I, s. 108. 
2 Aym yer. 
3 Aynı eser. ss. 189-190. Bu konuda Ziya Paşa'mn, 

"Nush ile uslanmayam etmeli tekdir. 
Tekdirle uslanmayamn hakkı kötektir." beyti zikre değer. 
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Modem Avıupaî eğitim sistemlerinden bazılan eğitimde ceza 

uygulamasmdan nefret eder, ağıza aimmasmdan bile hoşlanmazlar. Bu 

fikh, onlarm "aslî günah" telakkisme tepki olarak gelişen akmım bh fikri 

olsa gerekth. Bu telakkiye göre msan tabiaü, yaratılıştan fenadır, günah

kârdır. "İnsan Allah'm gazabma uğramaya mahkûm ve fenalıklarla dolu 

olarak dünyaya gehnişfir. İyi insan yani Allah'ın sevgili kulu ohnak 

zorundadır ve bu sık sık cezaya uğramakla hızlandırılır^. 

Martm LUTER'e (Ö.1546) göre "cezalar iyiükseverliğm eserie-

ridir. Yaramaz çocuklarm üstesmden gelebihnek içhı iyi bh meşe sopası 

alıp onunla vücuüanm adamakılh okşamak lazımdır. Sopada ruh hasta

lan içm ananevi bh- ilâç vardu-"2. 

Yme, batılı yazarlardan Oscar WILDE (ö. 1900); "Dünyalar ızdı-

raplarla kunümuştur. Izdır^Jta engm ve eşsiz bh reahte vardu". Hayatm 

sim ızdırap çekmektir. Güzel bedenler içm zevk, güzel ruhlar içm de 

ızdırap gerekh" diyordu^. 

Günümüzde ise bu tür düşüncelerm tamamen tersi bh metod 

gelişmekte ve eğithnde cezalandırma usûlü tamamen kaldınUmş kabul 

edilmektedh. Ama cezalandumadan eğitilen neslm bh- örneği Amerika 

Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış; bozuk, doyumsuz, uyuştumcu 

müptelası ve darmadağmık bh nesil oluşmuştur. 

Asimda cezalandırma her şahıs içm zaruri ohnadığı gibi, eği-

thncmin ilk akima gelen ve hemen başvuracağı bh yol da değildir, 

ömek ile yola gehneyen içm ilk metod "öğüt"tür, hayra yönlendirmedir : 

1 İbrahim C A N A N , Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye, İstanbul-1984, 
S.283, (B. RUSSEL, Terbiyeye Dair , Tere. Hamit DERELİ. Ankara-
1954)'ten naklen... 

2 İbrahim CANAN, Peygamber imiz in . . , s. 284. 
3 Nurettin TOPÇU, İradenin Davası, istanbul-1974, s. 23. 

49 



"Ey inanan kişi, sen fenaJıgi en güzel şekilde sav ; o zaman, seninle 

aranızda düşmanlık bulunan" kişinin yâkm bir' dost gibi olduğunu 

görürsün"!. 

Aynca bu metoda, ferdin eğitiminden ümit kesmeden, sabırla 

devam edilmelidir2. Çünkü kolay ikna olmayan bu tiü- kişiler, psikoloji 

kliniklerinin ıslahma çalıştığı kişilerdir; hiç kimse bunlann ilaçlanna ye 

tedavi çarelerine engel olmaz^ Ama bu tiplerin, eğitim vasıtalarının 

değerini düşürecek tutumlan kendi çaplannda kalmayıp, sapıklığa ömek 

olacak ve teşvik edecek boyutlara ulaşu-sa; yakm alâka, letafet ve nezâ

ketin yüceliğine gölge düşürür ve kıvama gelmeyen şahsiyeüerin ortaya 

çıkmasına neden olur. Dolayısıyla ceza da vazgeçilmez bir metottur, 

ancak zulüm derecesine yatmamalıdır^. 

Sık sık cezaya başvurmak da beklenen sonucu vermez. Bir çocu

ğa veya yetişkin birine kınayıcı sözler sıkça söylendiği takdirde, zamanla 

bu sözlerin, kendine söylenen şahsın dikkatini çekmediği görülür. Bu 

safhada, o şahsın kmama ve azarlamalan kanıksayarak, kötü davranış

lara daha da cesareüeneceği unutulmamalıdır^. 

Gerek hayvanlar, gerekse insanlar üzerinde yapılan pek çok tec

rübeler göstermiştir ki, canlı varlığı yönlendirmede etkili olma açısından 

mükâfat, Cezalandırmadan daha etkilidir. Çünkü itici güç olan elemin 

geri tepici veya yön saptıncı baskısına karşılık, hazzın, çeşiüi yönlerdeki 

motivasyonlan toplayıcı vasfı vardır. Ama yine de bu, cezamn kaldı-

nlması gerektiği anlamına gelmez. 

1 Fussilet, 41/34. 
2 Bkz. el-Müzzemrail, 73/ 10; en-NahI, 16/126. 
3 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c. I . ss. 190-191. 
4 Muhammed b. Muhammed el-ĞAZALİ, İhyâu UIûmi'd-Dîn, Mısır-1939, c I I I . 

s. 73. 
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Diğer bir yönden, mükâfat veya ceza doğrudan, yani yerinde ve 

zamamnda uygulanmaJıdu-. Fert eğitim yolunda ilerlerken gösterdiği bir 

davranışı ile, buna karşılık olarak verilen mükâfat veya ceza arasında, 

olumlu yönde yüceltici, hatalı yönde caydıncı bir bağlantıyı olumlu 

yönde kurabilmeU, ödüllendirilen veya cezalandırılan kimse, cenneti ya 

da cehennemi niçin hakkettiğini bilmelidir^. 

İnsanm bu zaaflanna uygun olarak inzal edilen Kur'an'da, amel

lerin karşılığı olan sevap veya ikâbın bir kısmı bu dünyada verilirken, 

âhiretteki karşılıklarından da o kadar sık ve canlı ifâdelerie söz edilir ki, 

insan bazan kendini cennet ya da cehennemin içinde hissedebilir. Ama 

bunlann tasvir edildiği üslup, her mü'mine, bu tasvirleri kendi zevk ve 

zihin kapasitesine göre anlamasına izin verir. Âyetlerde avam için, 

müşahhas cennet zevklerinin ve cehennem azapiannm bir tesiri söz 

konusu iken, aym âyetler aydınlar için onlardan daha şerefli ve üstün 

mânaları temsil ederier^. 

4- İnsan Benliğinde Ümit ve KorKunun Yer i : 

İnsan, kendinde hem hayvani hem de ruhanî sıfatlan { aşıyan ve 

hayatı boyunca bu sıfatlann çizdiği zikzaklı yolda yürüyen bir varlıktır. 

Genellikle refahı artıp mutluluğa kavuştuğu oranda insarüardan çoğunun 

yüce duygularla alakası azalır veya kesilir. Felâket kapılan açılıp da dert 

ve sıkıntılar ardarda gelmeye başlayınca umut ışığını yakmaya uğraşır, 

içinde gizli duran Allah'a başvurma duygusu kıpırdamaya başlar. 

1 Seyyid HAYRULLAH, İ lmu 'n-Nefs . . . , s. 21. 
2 Subhî es-SALlH, Ayet ve Hadi.slerle Cennet - Cehennem, ölümden 

Sonra Diriliş, Tere.: Şeıafelün GÖLCÜK, Islanbul - 1981, ss. 196 vd. 
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Bütün canhlann, hatta makinaların dahi, bütün faaliyetleri "bir 

halden başka bir hale geçiş"ten ibarettir. Bir asansörün düğmesine 

basınca harekete geçmesi, bir hayvanın yürümesi, bir insamn hayra 

yönelmesi vb. hep bir halden bir hale geçiştir. Öyleyse kâinat zerreden 

küreye halden hale geçiş içindedir^. İnsan da kâinat içhıde yer aldığın

dan, monoton bir şuurda kalamaz. Yazın dondumcu soğuğu, kışın da 

yakıcı güneşi özler. Bazan uykuya can atarken bazan da vücudunu 

çeşitli beden hareketleriyle yorarak rahatlamak ister. Çok pahalı ve lüks 

giyim ile eşyayı arzular, sahip olduktan sonra da sadeliği özler. 

Cennette bile insana tekdüze refah sağlanmarmş, tatlan değişik 

yiyecekler^, çeşit çeşit meyveler^ ve daha nice değişik nimetler^ mtijde-

lenmîştir. 

İnsanın bu "değişkenlik arzulayan nefsini" yola getirmek için 

bazan ümitlendirmek, bazan da korkutmak gerekir. Kur'an insanı bazan 

korkutarak, bazan da ümitlendirerek eğitir. Korkutması da ümitlen

dirmesi de onun yarannadır. Korkutması, bir fidanın çapalanmasının, 

ümitlendirmesi de sula'masınm sağladığı yarara benzer bir fonksiyona 

sahiptir. Böylece korku ve ümit, eğitimde bir kontrol mekanizması göre

vini üstlenir. 

İçgüdülerin karşısmda yer alan kontrol menizmasınm insanda 

doğuştan bulmınıası, ancak gelişmesi için dış güçlere nıulıtaç olması bir 

çok bilginleri şaşırtımştır. Sigmund FREUD gibi bazıları, insanda kontol 

mekanizmasımn doğuştan var olduğunu inkâr etmişlerdir. Freud'e göre 

ahlâk her zaman baskı hüviyetini korumuş ve en tabii halde bile ahlâk 

1 Ayhan SONGAR, Sibernetik, İstanbul-1979. s. 6 
2 Muhamed, 47/ 15. 
3 er-Rahmân,55/5I. 
4 es-Secde, 32/17. 
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kaideleri çok sıkıcı olmuşturV; Freud vb, bu kaidelerin, insamn öz var-

lığmda ve temel yapısında mevcut olduğu hakikati yanında, insan meka

nizmasına dış baskı ile bir şeyin yerieştirilemeyeceği gerçeğini de kabul 

e;tmelidirier. Hz. Adem'e öğrenme ve konuşma melekesi sayesinde 

• eşyanm isimleri Rabb'inin kudretiyle öğretilmiş, ancak bundan sonra 

isimleri tejkrar edebilmiştir^. Halbuki Freud'e göre insan, ya şeyer ya da 

rıefret etler; sevdiğine koşar, nefret ettiğinden kaçar..İnşanı bu iki duygu 

y.önlerdirir.. . 

Sevgi ve nefretin insanm bizzat kendinden neş'et ettiği doğrudur. 

Ama bu iki duygu ferdin dışmdâ olup başkalanna yöneliktir; Ümit ve 

korku ise inşam çepeçevre-sarar; içe doğru, merkeze doğm yöneliktirler. 

Bu sebeple ümit ve korku, Freud'un düşüncelerine mesned kabul ettiği 

sevgi ve nefret duygularmdan çok daha köklü ve geniştir^. 

"Gerçekçi bir açıdan bakılacak:olursa, her insamn hayatında 

ahlâki düzeye.ulaşılmadan önce yaşanan bir ümit ve korku dengesinin 

olduğu görülür. . Bu bakundan ümit-korku esasına bağh tedbirli 

görüşün, ahlâki hayattaki yerini iyice değerlendirmekte yarar vardır"^ 

: Korku, herhangi bir.kiınseyi altmdan kalkamayacağı bir dumm-

,dan korumak için bir "engelleme" olmalıdır. Korku, geri çekici ve tum-

cu bir etkisi olduğu için, ahlâk eğitiminde çokkullamhr. Özelükle 

kendini zayıf hissedenleri ahlâka, aybn dayranışlanndan engellemekte 

elverişli bir yol olmakla beraber, kıymeti-sonuçta menfidir. Ahlâki 

şeyleri yapmaya teşvik etmek, ahlâk dışı şeyleri korkutarak önlemekten 

1 Muhammed KUTIIB, İns. Pslk.., c. I, ss. 235 - 236 (Sigmund FREUD, The 
Ego The Id, s. 80'den naklen..) 

2 el-Bakara,.2/31. . 

3, Muhammed KIJTyB, ins. :Ps|k,.. Ç-1. ss. 106, 116. 
4 Mehmet A Y D İ N . Din F,, s. 254. 
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daha pozitif, daha: iyidir, özelükle devamü korkutulan kişUer hasseteh 

zayıflar, UrkeK olurlar. Ne insanlara ne de karşılaştığı ya da karşılaşa

cağı durumlara intibak edemez hale gelirler^. : 

. İşte bundan hasıl olan ruhi durum, bütün yaşama cesaretini kay

bettirir, kişiyi duygusuzlaştuır. Artık ona göre hiçbir şey zahmet çekme

ye değmez. Kendilerini aile, gelenekler, çevre ve problemleri nedeniyle, 

bir tutuklu gibi görür ve kurtuluş yolu ararlar: Geçici, somut olmayan 

arzular peşinde koşarlar. Alkol, uyuşturucu madde ve eğlence partileri 

de bîr mutluluk ve doyum getirmez olur^. Güneşin ışık ve ısı dolu 

kucağmda, bulunmaz tabii güzellikler ortasında, musiki coşkunluğunda 

ilgisini çekecek hiçbir ayrmtı bulamazlar. Sadece gözleri rahatsız eden 

şeyleri göriir^ pis kokulu ve.kasvetli şeylere bakarlar^. 

İnsanlarda ümide birlikte korku veya korkunun yamnda ümit 

ohnalıdır. İnsanlardaki korku yok olup gittiği zaman onda iisyan taşkm-

lık veya görevini ihmal etme halleri ortaya çıkar. Açları çalıştıran doy

mak ümidi, toklan çalışbran da açlık korkusudur. İkisi birden insamn, 

görev duygusunu canlı tutmasım sağlarlar. Bu sebeple diyebiliriz ki, 

insan hayatı ümitie korkunun bir kanşum ya da dengelenmesidir. Bu 

hassas dengeyi koruyan insan, görevini yapacak formasyona ulaşmış 

demektir*. Ancak şurası da var ki, bil denge dar bir nokta değildir, 

müsbet mânadaki alışkanlık sahasmı içine alacak kadar geniştir. 

İnsamn, öğrendiği şeylere aüşması lâzımdu-ki öğrendiklerini tekrarlama

yıp, yeni mekân ve varlıklara, başka deneylere yol alabilsin. 

1 CoIe LUELLA-John J.B. MORGAN, Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi, 
Tere. Belkıs Halim VASSAF. İstanbulrl975. ss. 386 - 387. 

2 McCuUoughLESLEE,"İntihar...", s.l09vd. 
3 Hâmidel-ĞAVABl.Beyne't-Tıbb ve'l-İslâm, Kahire- 1967, s.l03-
4 Celal KIRCA, "Kur'ân'a Göre Din Eğitiminin Geael Prensipleri", 

Diyanet Dergisi, Ankara-1987, sa.XXni, ss. 29.30. 
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Fakat alışkanlık ve âdetler bu "tesbit ve ikâme" görevlerinde ileri 

giderek ruhu bir ağ gibi örter ve kıpırdamaz hale getirirse, kişi maddî 

alanda bir îcada ve mânevi alanda bir terakkiye hasret kalır, hissiz ve 

mutsuz olur. Bu defa da daldığı uyuşukluktan onu uyandırmak gerekir. 

Çünkü insamn geleceği ve Allah'ın insandan beklediği başarı ancak buna 

bağlıdır. Gaflet perdesi çok kalındır, bir çok katları vardır ve insanlann 

çoğu hayvandan beterdir^ Bu yüzden iş işten geçmeden "insamn gözün

den perdeyi atıp görüşünü keskinleştirmesi"^ çok önemlidir. 

Fıtrî eğitim prensiplerini ihtiva eden Kur'an, tebşîr ve inzâr kav-

lamlanyla ruhu alışkanhk ağında boğulmaktan kurtarır, sağladığı müjde 

ferahlığı ile insamn, Rabb'ına'giden yolda ilerlemesine kılavuzluk eder. 

Bu yolda insanın gurumnu ve kendi kendine yeterliliği zehabını kötüle-

diği gibi, ümitsizlik ve karamsarlığı da kâfirliğin alâmeti sayar. Ümit

sizlere "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Doğmsu kâfirlerden baş

kası O'nun rahmetinden ümit kesmez"^, "Zaten sapıklardan başka kim 

(rahmetten) ümidini keser?!"^ diye seslenerek şoka girmelerini önler. 

Gurur ve ümitsizlik, küfür ve inkârın ilk sebepleridir. Küfür ve inkâr 

ise tüm ahlâki enerjinin kaybolmasının bir diğer adıdır. 

İnsan, davranış ve tavırları için tutunacağı bir dal olan mânevi 

desteğini kaybedince, ahlâki görüş açısı daralıp da ilâhi ufku 

kaybolunca; 

artık ister puta tapsın, ister topluma maledilen ortak arzuya... Hatta 

kendi milletine en üst değeri de verse hiçbir farkı ve önemi yoktur^. 

1 el-A'râf. II179. 
2 Kâr.50/22. 
3 Yûsuf. 12 87; ez-Zümer, 39/53. 
4 el-Hıcir. 22/56. 
5 Fazlu'r - RAHMAN, Ana Konu..., s. 89. 
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Meselâ Şeytan, önce tamamen gururunun esiri olarak Hz. Âtlem'e secde 

etmeyi reddetti. Çünkü aşm derecede Rabb'ma yakm olduğunu iıisse-

diyor, kendisinin Âdem'den üstün olduğunu sanıyordu. Fakat AUah 

( c c ) onu huzurundan kovunca bu defa da tamamen ümitsizliğe kapıldı. 

Bir nevi her türlü ümitsizlik ve inkârm kaynağı ve sembolü oldu*. 

"Karanlık ümitsizliği" şeytanın insanı saptırmadaki korkunç 

stratejisi içinde çok güzel ifâde edilmektedir : Kendince, Rabb'inin 

azdırmasına karşılık, O'nun doğru yolu üzerine oturacak, güçlü 

olmadığından, kurnazlık ve tuzak kurmakla, insanı arkadan vurmakla 

mü'minleri yoldan çıkaracaktır^. Yoksa, bir gücünün olmadığını kıyamet 

gününde bizzat kendisi itiraf edecektir. 

Buradan şu anlaşılıyor : Korku bir prensiptir, bir disiplindir. 

Yerinde ve dozunda kullanıldığı zaman olumlu neticeler vermektedir. 

Ancak devamlı bu prensibi kullamhak ya da dozunu arttırmak, insanları 

"benim için artık kurtuluş yoktur" düşüncesine götürmektedir. Dinde 

eses olan, faydayı elde etmeden önce zararı gidermektir. Kişilerin dav

ranışlarım düzeltmek için onları daha kötü dumma düşürmek değildir. 

Faydası umulan îkaz, hissî değil şuurlu olmalıdır^. Korkutma yani inzâr, 

Allah'tan korkanlara ve namazım kılanlara etkili olmaktadır^. Zaten 

ibâdetin temeline bakıldığında iki duygu görülecektir : Allah sevgisi ve 

Allah korkusu. Bestenin çıkıcı ve inici iki gamdan çeşitlenmesi gibi, 

sevgi; hayranlık, îtimat, muhabbet ve vecd ortaya koyarken; korku da 

dehşet, haşyet, havf, ta'zLm ve hürmet hislerini oluşturur^. 

1 Bkz. el-Hıcir. 1 5 / 3 2 ^ . 
2 Bkz. el-A'râf, 7/ 16-17. 

3 Celâl KIRCA, "Kur. Göre Din Eğt...". ss. 28-29. 
4 Tâhâ. 20/ 3; FâUr. 35/ 18. 
5 Nedâ ARMANER, İnanç ve Hareket Bütünlüğü Bakımından Din Ter

biyeci^ İstanbul.. \367, s . 2 3 . 
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Bir şey veya kimse yalnızca sevilir veya ondan sadece nefret edi

lirken, Allah sevgisi ile korkusu birbinden aynimaz. O, lütfü, rahmeti 

inayeti vb. sebeplerle sevilir. Aynı zamanda, kahrından, azabından ve 

intikamından dolayı O'ndan korkulur. 

Kur'ân-ı Kerîm'de, ümidin kaynağı olan cemâlî sıfaüarla endi

şenin kaynağı olan celâlî sıfatlar, umumiyetle bir arada ve yanyana zik

redilir. Kahr-ı İlâhi, Rahmet-i I^bbâniyye ile beraber hatıriatılu-. Dola

yısıyla müslüman, Allah'tan korkar ama azabından yine O'na sığınır, 

dua ve niyazda bulunur. Gönül rahatlığı ile O'na ibâdet eder, cennet ve 

Cemâline ümit bağlar. 

Bu genel prensip, terbiye ve tedriste baba ile evlat vç hoca ile tale

be arasmda da geçerlidir. "On yaşmdan sonra namazı terkettikleri tak

dirde çocuklarınızı dövünüz", "Kamçıyı ev halkının göreceği yere asın!" 

gibi hadisler' söylenenlere delildir. Ancak burada dövmekten maksat 

korkutmak ve caydırıcı olabilmektir. Meseleyi bu şekilde anlayan âlim

lerden G A Z A L İ (ö. 505 h), muallimlere "te'dibin büyük bir kısmını 

korkutarak, dayak ve ta'zîbi de azaltarak" yapmalarım tavsiye eder^. Zira 

ruhu alışkaıüüdanndan vazgeçirmek öyle samidığı kadar kolay değildir. 

Ama insanın korku ve ümit hassalarını çalışunmada, tebşîr ve 

inzâr kavramlarıyla Kur'an'ın müessir bir kudreti daha var ki, o da 

Allah'ın, kullarını şu iki açıdan dua etmeye sevketmesidir: 

a) Rahmet ve nimetlerini ummak, b) Gazap ve azabından korkmak. 

1 ibrahim CANAN, Peyg. Sün. Terb. , s. 279 vd. (ed-DEYLEMİ. U. 65/a ve 
et-TİRMİZİ. el-Birr, 68. c.VI, s.l99'dannaklen...) 

2 Muhammed b. Muhammed el-ĞAZALİ, el-Edeb fi'd-Dîn, Mısır-1328 h, s. 67. 
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AJlah Teâlâ'nın Zât'ında bu iki fiilî sıfattan her birinin kendi 

delilleriyle yeterii olup dengede durduğu Kur'an âyetlerinden hissedil

mektedir. Bu dengenin ümitlendirici yönü kula galip gelip de, Allah'a 

yakışmayacak şeyleri O'ndan istemesin diye Cemâlinin uzantısı Celâline 

ulaşmazi- Diğer taraftan, Allah'm yakalaması ve belâlara maruz buak-

ması korkusu ağır basmaz, insan ümitsizliğe kapılıp da her şeyden vaz

geçmesin diye. Böylece ümit ve korku taraflanmn ortak etkisi altmda 

kul, istikrar içinde Rabb'ma doğm yol alabilir. Tıpkı iki kanadıyla bir 

kuşun dengeli bir şekilde uçabilmesi gibi. 

Dolayısıyla Kur'an'da, yanıbaşmda azap âyeti bulunmayan bir 

rahmet âyetine çoğu zaman rastlanmaz. Bu konuda Hz Peygamber'e, 

"Kullanma, Benim çok bağışlar ve rahmet eder olduğumu, ama 

azabunm da can yakıcı bh azap olduğunu haber ver"2 buyunır^. 

Kur'an, ümit ve korkunun insan benliğinde etkili olmasına bir 

açıklama olarak, yağmur» haber veren şimşeği ömek gösterir*: Şimşeğin 

sebep olduğu yağmurda bereketli topraklardan ürün alma ümidi yanmda, 

sel basması veya verimli toprak tabakasımn sürüklenip aşınması korkusu 

da vardır. Daha sonra "şimşek" algısından Rabb'in kudretine geçiş 

sağlar ki "korku ve ümit: j Ûy- " dengesi içinde Kendisine dua 

edilmesini tavsiye eder^. 

" H a v f " sözcüğü genel mânada korku duygusunu ifâde eder 

gibidir. Bununla olağanüstü veya esrarengiz bir şeyin sebep olduğunu 

1 Bkz. Fussllel, 41/49. 
2 el-Hıcir, 15/ 49. 
3 M. Saîd el-BUTl, Min Esrâri'l-Menheci'r-Rabbânî, ss. 81 - 82 
4 er-Ra'd, 13/12; er-Rûm, 30/ 24. 
5 el-A'râf. 7/ 56; es-Secde, 32/16. 
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korkuya işaret edilmiş olabilir. Meselâ, Hz. Mûsa'nm değnek ve iplerin 

kıvnm kıvnm yılanlara dönüştüğünü gördüğünde yaşadığı' hisse atfen 

kullanılmıştır. Ama Rabb söz konusu olunca, sevgiye de yer veren 

" t a k v a " kelimesinin tercih edildiğini görürüz. Takva, başlangıcı 

açısından korku da olsa, asla sıradan bir korku değildir. Çünkü Kur'an, 

takvânm anlamdaşı olarak "haşyet" kelimesini de kullanır ki, bu kelime 

semantik bir alana sahip olup, duyulan aşırı korkuyu anlatmaktadır. Yine 

bu kelime, Hz. Musa'nın insanlardan çekinmesi ve "yakalanmaktan 

korkmaması öğüdü" gibi birkaç istisna dışında hemen her yerde "Allah 

karşısmda duyulan derin korku ve saygı" anlamında kullamlmıştır^. 

Aynı konuda bir de "huşu"' vardır. Bu da gizli sevgi yönü ağır 

basan korkudur. Sevgi yönünün gizliliğine rağmen sahibinin, ruhunun 

derinliklerinde Hissedip anladığı ama sözle anlatamadığı bir duygudur. 

İbâdetin zirvesinde böyle bir sevgiye ulaşan kişi, cennet ümidi veya azap 

korkusuyla diğil, sırf Allah rızası için ve bunun bahşettiği mutluluktan 

boşanan bir itaat ile yaşar. Kur'an eğitiminin de amacı bu son mer

haledir. 

1 Tâhâ, 20/65-68; en-Neml. 27/10.^; 
2 Toshihiko IZUTSU, Kur'an'da Dînî..., ss. 260 - 263. 
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V. A L L A H ve İ N S A N M Ü N Â S E B E T İ 

İnsan, psişik yapısına "bağlılık" temayülü yerleştirilerek yaraöl-

.r_'5 JT. ;I.eIirii işlere bağlanma ve bağlandığı şeylerin gereğini yapma 

ihtiyacım duyar. Her türiü bağlardan kurtulmak isteyen bir ruha sahip 

olsa da, deniz ortasmdaki bir geminin kıyıya yanaşıp demir atması gibi, 

bağlanacağı bir mesned bulur ve bağlamr. Bu duyguyu -maket plânda-

çocukta, aıme baba ihtiyacı, gençlikte ev kurma fikri ve yetişkinlerde de 

sıla ve akrabaya bağlılık görünümleriyle teşhis edebiliriz. 

Hiçbir kural ve düzen tanımayan, istikrarlı bir hayat yaşamayan 

bir fert, daha geniş boyutlarıyla, böyle ferüerden oluşan bir toplum aym 

hiçlikte kalır. Herhangi bir atılım gösterip de bir üretime gidemez. Şu 

halde "bağlılık duygusu" fert veya toplum hayatımn nizam ve intizama 

girmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlılığın en sağlam temel

lere dayanan boyutunu da insan Yaratıcı'sıyla kurmakta ve devam ettir

mektedir. Çünkü duyularm ve aklın idrâk edemediği şeylere uzanıp 

onlarla bağlantı kumaya yetkili ve muktedir tek varlık türü insandır ve 

özellikle de ruhudur'. 

Allah, müşahhas şeyleri daha iyi anlayıp içine sindiren insana, 

Kendi'ni "göklerin ve yerin Nuru" olarak şu şekilde tanıtır: 

2 ( . . r-:/;, rijT 0 s Uör. ^^ı^j 

1 Muhammed İKBAL, Dînî Düş.., s. 93 vd. 
2 en-Nûr, 24/ 35; Meali: "Allah göklerin ve yerin Nûr'udur. O'nun nûnj, içinde ışık 

bulunan bir kandil yuvasına benzer, O ışık bir cam içindedir, cam ise sanki inci 
gibi parlayan bir yıldızdır..." 
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"Şüphe yok ki bu âyetin ilk cümlesi ferdî tann mefhumundan 

kaçma intibaım vermelctedir. Ama âyetteld benzetmeleri sonuna kadar 

incelediğimizde, anlatılan şeyin bambaşka bir şey olduğunu anlarız. Zât-ı 

İlâhî şekilsiz bir şey ile kıyas edilemez. Bu istiareye göre, ışık bir şeyin 

içinde temerküz etmiş, sonra bir kandil içinde fertleştirilmiş ve son 

olarak iyice smırlandınlmış bir yıldız şekline sokulmuştur.(...) Bu deği

şiklikler dünyasında ancak nur ve ışığm, nitelik ve nicelik bakımından 

Mutlak Zât'a en çok yakm olduğu ve O'nu en inandıncı tarzda anla

tabildiği söylenebilir"^ 

"Mezkûr âyette Allah'm "en-Nür" olarak isimlendirilmesinin 

mânası, bütün âlemin ve âlemdeki bütün hissî nurlann ve onlan idrâk 

edici güçlerin Yaratıcı'sı ve Mücid'i olmasıdır. Şu halde nurdan asıl 

maksat; aydınlaüna, açığa çıkarma, tecellî ve inkişâf etme mânalanmn 

gerçek temeli, nurdan ve num olandan çok, nuru Yaratan'a ait olacağı 

için "en-Nûr" ismi Allah'a daha lâyıktır. Dolayısıyla num Yaradan'a nûr 

denmesi, lisan bakımından hakikat değil, mecazdır. Hakikati o nurun 

sahibi olmasıdır^. 

Allah ile insanın münâsebeti, "Rabb - kul" münâsebeti olup bu 

münâsebette Allah "RABB (Efendi)", insan da O'nun abdi (kölesi)dh. 

Kur'ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresinin 37. ve 50. âyetlerinde "rabb"-

ispıini hem Allah, hem de haikümdar mânasında kullanmaktadır: Hapse 

atılmış olan Hz. Yûsufa gelen elçinin bağlı olduğu ve emrine boyun 

eğdiği yegâne otorite, yani rabbı, zamanın Mısır hükümdandır. Hz. 

Yûsufun Rabb'ı ise, hikmetine boyun eğdiği, teslim olduğu Yüce 

Allah'tu-3. Kur'an'ın "rabb" ismini beşerî alandaki bir hükümdara da 

1 Muhammed İKBAL, Dînî 'Düü.,„ s. 93 vd. 
2 Elmalıh Hamdi YAZIR, Hak Dini.,, c. V, s. 3521. 
3 Seyyid KUTUP, Fî Zılâl... c. VIII, s. 421. 

61 



vermesi, insamn asıl Rabb'ına ne yoğunlukta itaat edeceğini 

vurgulamalc gayesini güder. Kur'ân'a göre tek ve mutlak hakim olan 

Allah'a, insamn tam bir teslimiyetle boyun eğmesi, başka türlü davran-

masuun mümkün olmaması gerekir. Kulluğunun gerektirdiği biçimde 

hiamet etmek anlammdaki "ibâdet" kelimesi, 

âyetinde* bütün hüviyetiyle ortaya konmaktadu". Buna göre kulun ilk 

görevi Efendi'sine sadâkatle hizmet etmek, O'nun her arzusunu canü 

gönülden yerine getirmektir. Onun için Kur'an'da itaat, teslimiyet ve 

tevazu ifâde eden terimlere sık sık yer verilir. Fakat bu mânayı eksiksiz 

yansıtan kelimeler, "İslâm, müslim, teslîm ..'jlJLİJ . '^J^1S , '̂ '111 vb. 

yani bunların türevleridir^. 

Kur'an, her insanın Rabb'ma karşı şahsen sorumlu olduğunu em

retmekle kalmaz, aym zamanda ikna eder ve inanduır. Tarihlerden, teş

bih ve kinayelerden bahsederek insanın aklına hitab eder. Kavrayabilme

si için de kavramları müşahhaslaştırmak gayesiyle, Allah için "padişah", 

insan için "kal" ve kullara ferman gönderecekse, aradaki vasıtaya da 

"elçi" tabirlerini kullanu .̂ Kur'an'da Allah, Kendisi için "Ben", "Biz" ya 

da " O " zamirlerini kıülamr ama asla meçhul sîğasıyla konuşmaz^. 

Kur'ân'a göre, Allah'ı hatırdan çıkarmamak hayatm anlam ve 

gayesidir: 

1 Meryem, 19/ 65. 
2 Toshihiko IZUTSU. K . Allah... s. 187, 188. 
3 Muhammed HAMİDULLAH. İslama Giriş, Tere. Kemal KUŞÇU, istanbul -

1973. s. 46. 
4 el-Haşr, 59/19; Meali: "Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unut

turduğu kimseler gibi olmayın; onlar yoldan çıkmış kimselerdir". 
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Allah'ı unutma, dinden uzak bir hayat yaşama, parçalanma ve detaylivda 

boğulma demektir. Muhammed İ K B A L der ki : 

"Bir kâfirin özelliği ufuklarda kaybolmaktır. 

Ama bir mii'minin ise, ann onda kSfboImasıdır"*. 

Dolayısıyla maruz kaldığı bir hastalık veya problem karşısında 

paniğe kapılmak nerede, mü'min nerede... O, günah ve suç işlemektep 

uzaktır, bunlarm sonucu olan endişe ve stresten de uzaktır. Hırs dahil, 

şehvetlerin hiç biri onu etkilemez. Rabb'ı ile karşılıklı rıza dolayısıyla 

fütursuz bir emniyet içîndedir2. Çünkü Rabb'ı ona kendisi kadar 

yakındır^. Sözlerini gizlese de açığa vursa da O, bunu hakkıyla bilir. 

Kendisi yaratmıştır, hiç bilmez mi?!4 Fısıldaşmalan bütün incelikleriyle 

bildiği gibi^, hiçbir dişi, O'nun ilmi dışmda gebe kalıp doğurmaz, hiçbir 

meyve kabuğundan aynlmaz^. Bütün insanları yaratmak, O'na bir nefsi 

yaratmak kadar kolaydu"^. 

İnsan üzerinde yoğunlaşan bu hakimiyet ve murakabe onun tama

men lehinedir. Özellikle mü'min ve itaatkâr insanlara yegâne yardımcı

dır^, dost ve melce'dir^, yeryüzünde zayıf göriilen kimselere lütufta 

bulunmak, hatta onlan önderier, vârisler kılmak ister^O. 

1 Fazlu'r - RAHMAN. Ana Kon.., s. 78. 
2 el-En'âm. 6/82. 
3 Kâf,50/16. 
4 Hûd, 11/5, 92. 111; el-Mülk, 67/13-14. 
5 el-Miicâdele,58/7-8. ^ 
6 Fussilet, 41/47. 
7 Lukmân. 31/28. 
8 İbrâhîm. 14/31-34. 
9 et-Tevbe, 9/116; Yûsuf, 12/ 86; eş Şûra, 26/ 28. 31. 

10 el-Kasas, 28/5. 
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Bütiia bunlara karşılık kullarının ibâdetlerine ihtiyacı yoktur; sadece 

şiikreUneleri O'nu razı eder'. İnkâr ederierse kendi aleyhlerine olur^. 

Zira insanlar O'na muhlaçür. Dilerse yerlerine başka kullar yaratır ve bu 

O'na hiç de zor değildir^. 

O halde insan, kendisiyle kalbi araşma giren Rabb'inin huzuruna 

çıkacağı*, tuğyan etse kendisini yakın takipte tutan Rabb'inin Kur'an'la 

inzâr etmekten vazgeçmiyeceği^ îkazlanna kulak vermek zorundadır. 

Allah'a ortak koşacak olursa, gökten düşen ve kuşlarm kaptığı ya da 

riizgânn bir uçuruma attığı bir şeye benzer^: 

Tuhafür ki insan, bedeninde bir rahatsızlık duyduğunda doktor ve 

ilâca koşar da, Rabb'ıyle ilgisini zayıflatmak sonucunda işlediği günah

ların karanhklannda kalmak suretiyle şuuru ve benliği hastalandığında 

deva aramayı ihmal eder. Günümüzde hastalıklann çoğuna karşı en çok 

tavsiye edilen en modem ilâç, ruhun manen kuvvetiendirilmesidir. O 

halde insan bir sıkmü veya hastalığa yakalandığı zaman tedavisi konu

sunda Yâratıcı'sına sığınmaktan daha faydalı, îmandan daha eticili bir 

çare bulunabilir mi 1^ 

1 ez-Zümer, 39/7. 
2 er-Rûm, 30/44. 
3 Faur. 35/15-17. 
4 el-Eııfâl,8/24. 
5 ez-Zuhnjf,43/5. 
6 el-Hacc, 22/31. 
7 el-lnfitâr, 82/ 6 - 7; Meali: "Ey insan ! O çok şanlı, lütuf ve iyiliği bol Rabb'ine 

karşı seni aldaian nedir? O ki, seni yaraüp (müstesna biçimde) düzenlemiş.ve (heri 
uzvu yerli yerince koyup) seni dengeli yaraunıştır." 

8 Hâmid el-ĞAVABİ,'Beyne't-Tıbb ss. r09-110. 
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Hatta kulun Rabb'i ile münasebeti o dereceye yükselmelidir ki, 

kul görünüşte birer "yakarış" olan bağlantılarmın aralarım da "zihnî bağ

lantıyı kesmeme çabası" ile doldurmalıdır. Böylece, çocuğun ana baba-

smı yanıbaşında hissetmesinden duyduğu güven duygusuna benzer bir 

doyuma ulaşacak, bu da hayatında herhangi bir nakısa bırakmayacste:. 

A . Yaratan'ın İrâdesi : 

Allah (c.c), "yaratma" iradesiyle dilediğini yapar, dilediğhi yap

maz. Her istediğini yapmakta serbesttir. Kâinatm ve âhiretin seyri, 

O'nun dilemesiyle her an değişmeye hazırdır'. O'nun bu küllî irâdesi

nin, insanlann fiilleriyle ilgisi noktasında iki durumla karşılaşıyoruz: 

a ) Mutlak (küllî) irâdenin, insanlann fiillerine taalluk etmeyerek 

hükmünü icra etmesi. Buna İbn T E Y M İ Y Y E (v.l327m) "tekvîn hitabı" 

demektedir, bununla kuldan bir fiil istenmiyor veya bir fiil ona yasak

lanmıyor. Bu tür tekvîn hitabıyla Allah, sadece Kendisi yaratıyor^. 

b) Allah'm "teklif hicabı" ki bununla Allah bir fiili yapmasım veya 

terketmesini kuldan ister, 'işte İlâhi irâdenin bu yönü, Kur'an'daki tebşîr 

ve inzâr kavramlanyla yakmdan ilgilidir: Kullanndan bir fiilin yapılma

sını veya terkedilmesini istediği şeylere, sevgi ve nza göstermesi ya da 

gazap izhar etmesi, tebşîr ve inzârm genel çerçevesini oluşturmaktadu-. 

Allah iyi ve kötü işlerin her ikisini de irâde eder. İyiyi emreder, 

kötüjöl yasaklar; irâde ettiği halde onamaz. Tebşir ve inzâra muhatap 

olan kulun itaat etmesi, emir ve yasaklara uyum göstermesi demektir. 

1 Bkz.Hûd, 11/ 107-108. 
2 Şerafeuln GÖLCÜK, Kelâm Açısından insan ve Fiilleri, İstanbul! 979. 

ss. 83-84. 
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Küllî irâde ile uyumlu olması anlaşılmamalıdır. Emir açık, küllî irâde 

gizlidir ve dolayısıyla ayrı ayrı şeylerdir. Meselâ, Hz. İsmail'in kurban 

edilmesi hâdisesinde, Hz. İbrahim'e "kes" buyumiması emir, bıçağa 

kesme izninin verilmeyişi küllî irâdedir. Çünkü bu hâdisenin gayesi bir 

imtihandu"*. AUah, İsmail'in kesilmesine, acz vemıek ve engel koymak 

suretiyle mâni olduysa. Kendi verdiği "kes" emrini icra ettimtıemekle 

sefih (dalgm) veya emıi geçersiz bir âmir durumuna düşmemektedir. 

Allah Teâlâ için bu imkânsızdır^. 

Gelecekle ilgili bir hâdisenin, olabileceği şıklardan birini Allah'ın 

olmu^gibi bilmesi -ki aksi Allah hakkında muhaldir- beşerî düşünce ve 

irâde kavramlanm geçersiz kılmaz. Aksi durumda bütün dinlere mensup 

kişiler, yaptıklanmn kendilerine ait olmadığına, dolayısıyla da insanın 

seçme özgürlüğünün bulunmadığına inamriar. Bu, AUah'm adaletini, 

yani tebşîr ve inzânn sonucu olarak mükâfat veya ceza vermesini 

şüpheli duruma getirir. Bütün dinler bunu reddeder, beşeriyetin böyle 

bir inancı çok tehlikeli olur^. 

O halde Allah, hâdiselerin cereyan ediş yönlerini ve sonuçlanm 

bildiği halde, gerçekleşmesini kulun irâdesine bağlamıştır. Kulun, kendi 

irâdesini ne yönde kullacağım bilen, ancak bu ilmi, kulu cebre (zomn-

luluğa) düşürmeyen Allah, yaratmasuu kulun irâdesini kullanmasından 

sonraya buakmaktadıı^. 

Fiilde insamn arzu ve karar safhasından sonra, fiilin insan için 

Allah tarafından yaraülması, insamn hür olmasına bir engel teşkil etmez. 

Çünkü fiilin oluşması için gerekli bütün ön şartlar insan tarafından ve hiç 

1 Bkz. es-Saffât, 37/106. 
2 Şerafetün GÖLCÜK, Kelâm Açısından.., s. 84. 
3 Mehmet A Y D I N . Din Felsefesi, s. 133. 
4 Bkz. el-Müddessir. 74/ 55-56; el-insân. 76/ 29-30. 
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bir dış etki altmda kalmaksızın, sırf kendi irâde ve isteğiyle hazırlan

maktadır. Yüce Mevlâ'mn iyi ve kötü şeyleri göstermesi; iyileri tavsiye 

edip kötüleri yermesi de insamn bir şeyi hür olarak seçip karar verebil

diğini gösterir'. 

Öyleyse Allah, tebşîr ve inzâr kavramlanyla kula sanki tavsiye 
n 

niteliğide yol göstermektedir. "Yarın şu işi yapacağım" diyerek, yaptık

larını sadece kendi irâde ve kudretiyle yapıyormuş hissine kapılmamasım 

öğütlemektedir. Bu sınıriama, kulun davramşlanm yasaklama veya 

kısıtiama anlamına gelmez; onun zararına değil yararınadır. Çünkü 

tamamen serbest olan arzu ve hevesler haz yerine elem getiririer2. 

Dolayısıyla kulunun hayrım isteyen Yaratıcı, onun davramşlarından 

sorumlu olmasını anlamsız kılmamak ve serbesüiğine halel getinnemek 

için kulunu, tebşîr ve inzâr ihtiva eden âyetleriyle, ama mecbur etmeden, 

yönlendirmektedir. 

B . insanın İrâdesi : 

Sımrsız rahmeti ve kaynayıp coşan şetkati ile inşam ve kâinatı var 

eden Allah, insamn ilim elde edebilmesi ve elde ettiği ilmi kendi lehine 

kullanabilmesi için, onu gerekli idrâk ve irâde ile teçhiz etmiştir. Evrende 

herşey Allah'ın irâdesine teslim olmuş iken, bu küllî kanuna uymayan ve 

bir tercih yapabilme kabiliyeti kendisine verilmiş olan tek varlık insandır. 

İtaat, diğer bütün varlıkların mâhiyeüerine yazıldığı gibi, irâde de insamn 

kalbine yazdnuştır^. Mahlukât kendi mâhiyeüerinin gereklerini otomatik 

olarak yerine getirdiği halde insan, mâhiyetinin gereğini bizzat kendi 

irâdesini kullanarak îfa etmelidir. 

1 Mustafa Said YAZICIOĞLU, Matüridî ve Nesefî'yc Göre insan Hürri
yeti Kavramı, Anicara - 1988, s. 138. 

2 Muhammed KUTUB. M e n h e c , c. I. ss. 109- 114. 
3 eş-Şems, 91/7-10. 
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Kâioaün otomatikliğini bir görev anlayışına çevirmek, insan için 

hem çok yüksek ve nadir bir yetkidir, hem de onun yegâne riskidir. 

Dolayısıyla şeytamn entrikalarma rağmen, insanm kendi mahiyetine 

kulak vermesi, onun için çok önemlidir. Çünkü onun dakik imtihanı bu 

noktada başlamaktadır Bu yetki ve irâdesini yeryüzünde iyiük yapmak 

için mi, yoksa fesat çıkarmak için mi kullanacaktır? Bu yüzden Allah'ın 

Peygamberler göndererek, semavî kitaplar indirerek, insana tebşîr ve 

inzârlarla yol göstermesi, böyle bir anlayış içinde gayet mantıklı bir 

husustur*-

Allah insana iyi ve kötü fiilleri tanıtır, sonra da onda bu fiilleri 

yapmaya veya yapmamaya hnkân veren bir kudret yaratu-. Mükâfat va'd 

ederek iyiyi yapmasım, ceza ile korkutarak da kötü şeylerden sakın-

masım ondan ister. Allah'ın, insana irâdesini serbest kullanma imkânı 

vermesi O'nun ulûhiyetine gölge düşürmez^. Nasıl ki Kendi bilgisi 

dâhilinde olan şeylerden bize de bildirmesi, ilmine bir nakîsa getirmi

yorsa, bize verdiği kudret dolayısıyla da O'nun kudretine bir halel 

gelmez. Muhammed İKBÂL, "İnsan hürriyetinin var alabilmesi için, 

Allah kendi kudretini sınırlar" diyor. Ona göre bu, insana verilen değeri 

gösterir"? Gerçi bu durum, aynı zamanda riski çok olan bir durumdur : 

İnsan bu hürriyeti yanlış istikâmette de kullanabilir. Fakat böyle bir güç 

ya da imkân insana verilmeseydi, hürriyetinin, daha doğrusu halife 

olarak yaratılmasının bir anlamı kalmazdı^: 

Ayrıca hürriyet, sommlulukla bir anlam taşır; sorumluluk olma

saydı, hürriyetten zevk alınmaz ve sıkıcı olurdu. Zâlim ve câhil insanm 

1 Fazlu'r - R A H M A N , Ana Kon.,, ss. 54, 61 - 62, 81 - 82 

2 Mustafa Said Y A Z I C I O Ğ L U . İnsan Hürriyeti., ss. 48, 49 (ibn H Ü M A M 
Kitâbu' lİMüsâyere, ss. 107-108'den naklen...) 

1 Mehmet A Y D İ N , Din Felsefesi, s. 137. . . Lv „ „ . L J ' 
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mukaddes emaneti kabuUenişi, sorumluluğunu başarabileceği ümidi ve 

zevki uğruna olmuştur'. Bu gönüllü kabuUeniş ile, kâinat bazındaki 

"küllî yaratılış gayeliliği"nin gerisinde Allah ve tayini, yani yönlendirme

si vardır. Ancak bu gayelilik içinde insanm "gaye koyup 

gerçekleştiren" bir varlık olması özelliği korunmuş, müstakilliği 

sağlannuş ve insan olma şerefi bizzat Allah tarafındarı, hatta -sanki ilâhi 

bir merasim içinde- bahşedilmiştir^. Bu gerçekler insana bildirildikten 

sonra, inanıp inanmama noktasmda kendi seviyesinde serbest 

bırakılmış, dilerse îman, dilerse inkâr edeceği belirtilmiştir3. Seçme 

insanın olup yaraüna Allah'a aittir. 

Ancak,... J - ^ , A—jJ liU jlUl ) 

âyetindeki* son cümleyi, "tebşîr ve inzâr etmedikçe azap etmeyiz" 

ifadesiyle tefsir etmek mümkündür. O halde Allah, insanı tercih nokta

smda serbest bırakıyor ama, onun hayrına olmak üzere Peygamberier ve 

Kitaplar gönderip tebşîr ve inzâr yağmuruna tutarak ve mucizelerle dik

katini çekerek muayyen hedefe (ibâdete) yönlendiriyor. Bu yönlendirme, 

suyun akması için toprakta yol açmaya benzetilmemelidir. Çünkü o 

durumda cebr ortaya çıkar ve yukarıda izahına çalışılan insan irâdesinin 

kıymeti kalmaz. Bu yönlendirme, yola çıkan birine yoldaki faydalı ve 

zararlı şeyleri izah etmeye benzer^. Yolcu kendine yardımcı olmak 

gayesiyle yapılan bu tavsiyelere isterse uyar, isterse uymaz. 

1 Şerafetün GÖLCÜK, Kur'an'da ins.., s. 24. 
2 Hüseyin AYDIN, Yara t ı l ı ş . . , , s. 142. 
3 el-Kehf. 18/ 29; ej-Şûrâ, 42/ 20. 
4 el-isrâ, 17/15; Meali: "Kim doğnı yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve 

kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Kimse kimsenin günahım çek
mez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azab etmeyiz". 

5 Bkz, Meselâ. el-Ahzâb. 33/ 29-31. 
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Bu noktada îman, bir irâde meselesidir. Dikkat edilirse, birer ipu

cu olan mucizeler, hemen hemen hiçbir kavmi yola getirememiştir. 

Mucizeden sonra çok kere felâket gelmiş ve insanlar helak olmuşlardır. 

Bazan da insanlar için bir hidâyet ve rahmet vesilesi olmuştur. İnsan 

önce mucize istiyor, sonra mucize bir bakıma istediklerini ortaya koyma

sına rağmen, îman etmiyor. Günümüzde de bazı Kur'ânî gerçekler 

ilimlerle ispatlandığı halde (meselâ yoğunlukları farklı iki deniz suyunun 

birbirine kanşmaması gibi ' ) pek çok fizik bilgini yine Kur'ân'a inan

mıyor. O halde, ilmî hakikatlerin kayıtsız şartsız ortaya konması ayn 

şeydir, î m ^ ayn şeydir. İman ayn bir irâde çabası, ayrı bir gayret 

gerektiriyor. Kur'an'ın temel yaklaşımı bu olsa gerektir^. Çünkü din 

hem zekâ, hem de duygu âleminin üstünde bir irâde meselesidir. Bizim 

irâdemizi Allah'm irâdesine bağlayıcı bir harekettir. Kaynak ve mihver, 

bizi sonsuzluğa bağlayan bu mini irâdedir^. Bir sonraki adım ise, bu 

irâdenin hidâyete yönelip doğru yola koyulmasıdır. 

C Hidâyet ve Dalâlet : 

Hidâyet, laik hayat yaşayan bir ferdin dindar bir hale gelmesi, 

günah ve isyanlardan sıyrılarak Hak yoluna teveccüh etmesidir; ki bir 

kitnsenin, hayatındaki derin bir kargaşadan sonra, his ve fikirlerinde 

ortaya çıkan bir değişmeyi bildirir. Önceleri görülmeyen bir irâde kuv

veti ve yüksek bir kavrayış kabiliyeti görülür. Filozof BOUTROX'un 

"İlim ve Din" adh eserinde dediği gibi, "hidâyetin, bir insamn iç dünya

sında uyandırdığı mücadele o kadar büyüktür ki, âdeta milleüer arasın

daki büyük bir savaşı anduir*. 

1 Bkz. el-Furkân, 25/ 53 ; Fânr, 35/12 ve er-Rahmân, 55/19. 
2 Mehmet AYDIN, Bilgi, Bilim ve islâm (Dergi), sa.V, s. 101. 
3 Nurettin TOPÇU, iradenin.., s. 72. 
4 Osman PAZARLI. Din Psikolojisi, s. 121. 
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Hidâyetin zıddı dalâlettir ki, o da kısaca, "bir insanın düşüne bil

me kabiliyetini çalıştırmak istemeyerek hayvani hayati tercih etmesidir" 

diye tammlanabilir. 

Hidâyet ya Rabbânî bir ilham ile vâki olur yahut übbî ve deneye 

dayalı psikolojik kanunlarla meydana gelir. Deneye dayalı psikoloji, 

hidâyeti kendi kanunlarıyla açıklamaya muktedir olamadığına göre, İlâhî 

tesirin varlığım kabul etmek zarureti doğar*. 

Ancak Allah, kullanndan bazısım hidâyete, bazısını da dalâlete 

sebepsiz yere sevketmez: Önce onlara iki yol gösterir^. Kullarından 

elinde bulunandan veren, Allah'a karşı gelmekten sakınan ve en güzel 

söz "Allah'a îman"ı doğmlayana hidâyeti, aksi yönlerde davranana da 

dalâleti kolaylaştmr^. "İnandık" deyip de Allah'ı ve mü'minleri aldatma

ya çalışmak amacıyla, kalplerindeki inkâr hastalığını bırakmayanlara bu 

hastalıklarım artmr^. Daha sonra da îmanı kalplere sevdirir, sempatik-

leştirir; inkâr, fısk ve isyana karşı antipati uyandırır^. 

Görülüyor ki, Kur'an, insana seçim hürriyeti tanımakta, doğru 

yolu seçenlere yardımcı olmakta ve yanlış yola sapanları kınamaktadır. 

Gerçi Allah'm hidâyet ettiği ve saptirdığı da vurgulanır ama, bu hidâyet 

ve sapürma, yine de insanın kendi seçimiyle bağlanülıdır. Çünkü, 

6( yJİ\ ^f^, ^ İÎİI o ! ) veya 7 ( 'if2j^\ ü j ) 

1 Aynı eser, s. 75. 
2 el-Beled,90/10. 
3 el-Leyl. 92/5-10. 
4 el-Bakara, 2/10. 
5 el-Hucurât.49/7. 

6 el-Mâide, 5/ 51; el-En'âm, 6/ 144; el-Kasas. 28/ 50; el-Ahkâf, 46/ 10; Meali 
"Doğrusu Allah, zalimler topluluğunu hidâyete erdirmez". 

"7 el-Bakara, 2/26; Meali: "Onunla sadece fâsıklan sapunr." 
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vb. bir çoJc âyet Allah'ın, yalnız zâlimleri ve fâsıklan doğru yola iletme-

yip kendi sapıkiıklanna terkettiğini bildirmektedir. Onlar doğru yolda 

iken Allah onlan yanlışa düşürmüş değildir. Tam tersme, yanlış yolda-

kileri doğm yola çıkarmak için elçi göndermiş, Kur'an'ı indirmiştir. 

Gayesi, müjdelemek ve îkaz etmek suretiyle eğri yoldan çevirip doğm 

yola iletmek, onlara hidâyet etmektir. Meselâ, Mûsa (a.s)'a, 

HjS^â ^JJiJ^j^İ j J^'of il jii. ̂ ' 4 ^ ^ ^ ^ [ '"^''^'^ 
buyurarak onu Firavun'un yanma kadar göndermiştir. Fakat Fıravu-

n'un, "Ben sizin en yüce rabbinizim!" demesi üzerine, onu dünya ve 

âhhet a ı & b ı o f t u ğ r a V m ' ş l ı r ^ . 

Hidâyet olayına psikolojik açıdan bakıldığında görülih ki, ruhun 

derinliklerinde yaşayan duygu ve inançlar, şuursuz olarak, burada bir 

"kaiıaşma ve mayal anma" devri geçirir. Sonra herhangi bir tesirie, kapa

ğını fıriaüp atan bir buhar gücü gibi, şuur alamna çıkarlar. Burada 

Rabb'in sevgisi ve ilhamının asıl sebep olduğu, PELET ve PENflDOT 

gibi bir çok psikolog tarafmdan kabul edilmektedir^. Hz. Ömer'in hidâ

yeti sebebiyle Zındık Mısrî-'nin, Zünnûn-i Mısrî olması, bu tür ani birer , 

hidâyet kompleksi ile izah edilebilir. 

Bazılan da bu tür kopmleksin içinde bocalayıp kalmışlardır. 

Meselâ Alman şâir ve edebiyatçı GOTHE ile İngihz müsteşnkı 

Marmaduke PICTHALL bunlardandır. Hidâyetin kaynaşma ve 

mayalanma devresine ulaşmışlar ama bir türiü bir adım daha öteye aüp 

* en-Nâziât, 79/ 17-19, Meali : "Fıravun'a git; doğrusu o azmıştır. Ona de ki : 
'Annmaya gönlün var mı? Ki, Rahh'ine giden yolu sana göstereyim de, saygıyla 
O'dan korkasm." 

2 en-Nâziât, 79/24-25. 

3 Osman P A Z A R U , Din Psikolojisi, s. 124. 
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hidâyete erememlşlerdlr'. Yani, "Rabb'imiz, her şeye yaratılışını verip 

sonra onu doğru yola iletendir"^. 

Aynca biliyoruz ki, insan da bu genel yasaya tabidir. İnsanın 

yaratılmasının bir amacı vardır. Amacını gerçekleştirebilecek yeteneklere 

sahip kıUnmış ve o amaca yönlendirilmiştir. İnsamn tüm mutluluğu bu 

amaca ulaşmasında yatar. Üzüntüsünün, kederinin ve felâketinin nedeni 

de bu amacı başaramaması halidir. Ne var ki, bu denenmesi boyunca 

Yaratıcı'sı kendisine rehberiik etmektedir^. Şu iki âyet Yaratan'ın, aynı 

zamanda yarattıklarına rehberiik ettiğini de vurgular: 

Aynca şu âyet meallerine de dikkat edilmelidir: "gy Muhammed! 

Rabb'in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi toptan inanıriardı. 

Öyleyken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?"^ 

"Sen onlann doğru yolda olmalanna ne kadar özensen de, yine 

Allah saptırdığını doğru yola iletmez. Onların yardımcılan da olmaz"* .̂ 

1 Bir şiirinde GOTHE: "Wenn islam Gott ergeben heisst 
Im İslam leben und sterben vvir aile." 

Yani, "..Halbuki İslâm Allah'a teslimiyeti ifâde eder. Ve biz hepimiz İslâm 
içinde yaşar, tslâm içinde ölürüz." der ama ardmdan yine de "müslüman" diye söz 
edilmez. (Fazlur'r - Rahman el-ENSARl. İlimden Fclsef.., s. 6.) 

2 Tâhâ. 20/50. 
3 Seyyid Muhammed Hüseyin TABATABAİ, İslâm'da Kur'an, Tere. Ahmet 

ERDİNÇ, istanbul - 1988, ss. 89 - 90. 

4 Tâhâ, 20/ 50. Meali: (Hz. Mfısâ) "dedi ki : Rabb'imiz her şeye yaratılışım veren. 
som:a da doğru yolu gö.sterendir." 

5 el-Insân, 76/ 3. Meali: "Şüphesiz, Biz o (insana) yolu gösterdik; buna kimi şükre
der, kimi de nankörlük..."; Krş. Abese. 80/ 19-20. 

6 Yûnus, 10/99. 

7 en-NahI, 16/37. 
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Meali belirtilen bu ayetler gibi daha bir çolc âyetlerde Allah'ın, 

dilerse herkesi îman sahibi yapacağı ifâde edilir. Ancak Allah bunu ger-

çekleştirmiyor. Çünkü kula, zorlama ile sahip olacağı bir îmandan hiç bir 

fayda gelmez; îman içten ve kendiüğinden gelmelidir*. Yûnus Sûresi 99. 

âyette Allah'm irâdesinin, kullarm îman etmeleri konusundaki ağurhğı 

üzerinde durulmakta, o irâdenin mutlak olmasına ve her türiü şaibeden 

uzak tutulmasma îtina gösterilmektedir.: Kur'ân'm ısrarla bildirdiği gibi, 

böyle bir dummda Hz. Peygamber.bile bir insanı doğru yola getiremez. 

Kur'an'da aym konuda iki farklı görüşün ileri sürüldüğü düşü

nülerek, kum bir mantık açısından hareket edilirse bu iki sistem hakkın

da bir ayrılık görülebilir. Ama Kur'an, kuru bir mantık açısından hare

ket etmez; O'nun sistemi kuru mantık alanmdan çok daha farklı bir yapı

ya sahiptir. İnsan kum mantık kurallanyla değil de Kur'ân'm düşünce 

alanma)"''^*-*''?) düzeyde bu meseleleri düşünürse, birbirine zıtmış gibi 

görünen konularda böyle bir zıtlığın olmadığım anlar. 

Kısacası, Kur'an kendine özgü düşünce alanmda insan bîhriyetini 

problem'^'""ortaya çıkarmamıştır^. Dolayısıyla insamn, hrâdesiz bir 

varlık olduğu vehmiyle karşı karşıya kalmmaktadu:. Bununla beraber 

insanın, fillerinin doğuşu sırasında hürriyet ve irâdeye sahip olduğu 

görülmekte, fakat bu hürriyetle pratiğe konan fiilin yürütülmesi safha

sında, hürriyetin kısıntıya uğradığı gözden kaçmamaktadır. Çünkü her 

türden irâdeyi kaplayan İlâhi İrâde, burada insamn da irâdesini içine 

almakta, insan İlâhi İrâdenin smusızlığı içinde ancak kendine aynlmış 

sınırlı bölgede hareket serbestliği bulmaktadır^. Kendi smıriı bölgesideki 

1 Şerafettin GÖLCÜK, Kur'an'da İns.,, s. 78. 
2 Toshihiko IZUTSU, Kur'an'da AUah.., ss. 134-135 (er-RAZI, Mefâtîhu'l-

Ğayb' dan naklen...) 
3 Şerafetün GÖLCÜK, Kelâm Açısından.., s. 79. 
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serbestliği ise, Yaratıcı'nın adalet sıfatının tecellisi için sorumlu tutul

masına yeterli olmaktadır. 

İrâde ve hidâyet kavramlannın, konumuz tebşîr ve inzâr kavram

lanyla ilgisine gelince; şuur sahibi Varlığın (Allah), eğitmek ve doğ

ruya yönlendirmek istediği bir objeyi (inşam) etkilemesi söz konusu ise 

ve onu cebr altına almadan, belirli bir ölçüde ona şahsiyet tanıyarak 

eğitmeyi murad ediyorsa, her halükârda ona tavsiye niteliğinde müjdeler 

va'dedecek, azap îkazlarmda bulunacaktır. İşte Kur'ân-ı Kerîm'de de 

bu metod uygulanmaktadır. 
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I . K U R ' A N - I K E R İ M ' İ N İ N D İ R İ L İ Ş Î N D E K İ G A Y E 

Kur'ân-ı Kerîm fikirden ziyâde dinamizmi (ameli) vurgulayan 

İlâhi bir kitaptır. Başlıca amacı, insanm Allah ve kâinat ile olan çok 

yönlü ilişkilerinin yüksek şuurunu, onun ruhunda uyandırmaktır. İlmî, 

amelî ve içtimaî konularda insanlara yeni ufuklar açmak, onlan daha 

canlı ve daha aktif bir dumma getirmektir. Bunun için insanı, önce bir 

tek Yaratıcı'nm var olduğuna inandırmayı ve öteki bütün münasebeüer 

örgüsünü bu inanca göre düzenlemeyi hedefler: 

ı ( oLJVı \ j ) 'Xny^\Y\ > tiı ı^i^^ j > i IJJJIJ ıL') 

öyleyse Kur'ân'm asıl fonksiyonu, İslâm dininin entellektüel ve 

ahlâki bazım açıkça ortaya koyup, bunları örnekleriyle güçlendirip 

kalplere işlemektir-. 

Yaratıcı'ya, gayb halinde inanmak durumunda olan insana 

yardımcı olmayı ve inanmasını sağlamayı makul bir temel hukikal iıaline 

gethirse Kur'an, gayesine ermiş olacaktır. Kur'ân'm bu konudaki asıl 

hedef ' j , apaçık hakikatiere insamn dikkatini çektikten sonra, bu 

hakikaüeri Allah'ı haüriaticı deliller yaparak inşam îmana davet etmektir. 

Bu sebeple Kur'an, Allah'ı^ kendi kendini^, Hz. Peygamber'i^ ve 

cehennemi^ sık süc bir "hatırlatıcı" olarak tavsif etmektedir. 

1 ibrâhîm, 14/ 52; Meali: "Bu Kur'an, insanlar onunla uyanisınlar, lek bir İlâh 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye tebliğ edilmiştir." 

2 Ebu'1-Alâ el-MEVDUDl, Tefhîm.., c.I, s.26. 
3 ed-Duhân, 44/3. 
4 el-Furkân, 25/1; Yâsîn, 36/ 69; el-Kamer, 54/ 17, 22, 32,40; Tâhâ, 20/ 3. 
5 el-Furkân, 25/1. 
6 el-Müddessir, 74/36. 
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Bu hatu-latma hamleleri her defasmda Allah'm Samedîyyeti ve 

sonsuz rahmet sahibi olduğu esaslarım vurgular. Bu iki esas da Allah ile 

insan arasında "Ma'bûd - abd" ilişkisini gerektirir. Nihayet bu ilişki 

"insan ile insan" arasına da yansu". Gerek ferde, gerekse topluma hesaba 

çekilmeyi hissettirir'. İnsandan, kendi öz variiğma, beşerî çerçevesine 

ve tabiatta olup bitenlere "nazar atfetmesini", onlar üzerinde "kafa 

yormasım", onlan "anlamasım", daha sonra da "dersler ve ibreüer 

alarak" kendi hayatına bir mâna ve çeki düzen vermesini sık sık ve 

ısrarlı bir şekilde talep eder^. Çünkü Kur'an'm ana, hedefi Allah değil, 

insan ve insanın davramşlandır^. 

Kur'an insanı eğitirken asla cebr uygulamaz. Çeşitli vesîlelerie 

istikbâle ve âhirete insanın dikkatini çektikten sonra, kendi karannı ken

disinin vermesini ister*: 

5 ( . • j L İ İ : ; h ^ ı ; ^ - 1 ) 

Ancak bu karar noktasında, inamp salih amele yönelenleri tebşîr, 

inanmayıp fısk ve isyana devam edenleri de inzâr ederek, kendisinin, 

insanlan hidâyete ve kurtuluşa götüren bir rehber olduğuna ikna etmeye 

çahşır^. İnsanların Kur'ân'a olan ihtiyaçlarım, bazan susuzluktan çat

layan toprağın yağmura hasretiyle^, bazan hastamn ilâç ihtiyacıyla^ vb. 

çeşitli vesîlelerie müşahhaslaştırarak anlatır. İlâçtan yararlanmak 

1 Fazlu'r-RAHMAN, Ana Kon.. , s. 44. 
2 Mehmet AYDIN, Din Felsefesi, s. 226. 
3 Fazlu'r - RAHMAN. Ana Kon.. , s. 44. 
4 Muhammed Ali es-SABUNİ, Muhtasara Tefsîri'bni Kesîr, Beynıt-1981, 

c.III. s. 609; Safvetü't-Tefâ-sîr, Beyrut - 1981. c.III, s. 526. 
5 et-Tekvîr, 81/ 28; Meali: "Kur'an, ancak aramzda doğm yola girmeyi dileyene ve 

âlemjere bir öğüttür." 
6 en-Nahl, 16/89. 101. 
7 et-Tânk, 86/11-13. 
8 el-isrâ, 17/82. 
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istemeyen ve kendine acımayan zalimlerin müzmin hastalığına,/doktorü 

durumımdaki Hz. Peygamber'in üzülmemesini, onlan kendi hallerine 

bırakmasmı isterken de inceden inceye inzâr ifâdeleri kullamr: 

Diğer taraftan, inzânn menfi etkisini nötr hale getirmek için de 

inzâr ifadeleriyle içice olmak üzere tebşîr ve vaadlerie insanı ümitsizlik 

girdabından kurtarır. Buna tipik bir misâl: 

Ll: jSÛ^ - ^-y, 'j J i | : p j o i ^ î .îş Jiiı ĵJı 'id\) 

Âyetin ifâdesine dikkat edilirse önce, korkunç ihtann âyetin bütü

nünü gölgelediği görülür. Sonradan bu ihtar özelleştirilerek, "Allah 

çocuk edindi" diyenlerin ihtara muhatap edildiği açıklamr. Her iki ifâde

nin arasmda ise, mü'minlere verilen ebedi cennet müjdesi yer alır. Ama 

bu müjde, îmanın pratik ve zahirî neticesinin kuvvetii realiteler olan 

"salih amel" ile desteklenmesi şarüyla... 

Bazan da insanlan ziyanda, ya da en düşük değerde gösterdikten 
sonra, yalmzca inamp salih amellerie inançlarının gereğini yerine geti
renlerin kurtulabileceklerini, tebşîr - inzâr ikilemiyle vurgular*. 

1 Tâhâ, 20/ 1-3. Meali :''Tâ H l Ey Muhammed! Kur'an':, sana sıkınuya düşesin 
diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olarak indirdik." 

2 et-Tânk, 86/17; Meali: "Ey Muhammed! Sen inkarcılara mehil ver; onlara muka
bele etmeyi biraz geri bırak." 

3 el-Kehf, 18/ 1^; Meâli:"Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi kaündan şiddetli bir 
baskım haber vermek ve yararh iş yapan mü'minlere, içinde temelli kaİ3cay\ari 
güzel bir mükâfatı müjdelemek ve 'Allah çocuk edindi' diyenleri uyarmak için 
kulu Muhammed'e eğri bir tarafım bırakmadığı dosdoğm KJlabı indirmiştir." 

4 Bkz. et-Tîn, 95/4-6; el-Asr, 103/1-3. 
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II. K U R ' A N ' D A T E B Ş Î R V E Î N Z Â R M E T O D U N U N 

O R T A Y A K O N U Ş U 

A. Kur'an'ın Diyalektik (Mücadeleci) 

Karakteri : 

Kur'ân'm gayesi insanı eğitip davramşlanna yön vermek oldu

ğuna göre, gayesini gerçekleştirmek için bir terbiye metod ya da metot

larına sahip olması gerekir. Kur'an bu açıdan eldeki Tevrat ve İncil'in 

ikisinden de farklıdır: 

Tevrat bir milletin inaucımn, İncil ise Hz. İsâ'mn hayatımn hikâ

yesi olup, her ikisinin de karakteri geçmişi anlatmaktır. Fakat Kur'an bir 

hikâye kitabı olmadığı gibi, anlatıma bağlı değil, diyalektik (cedelci) bir 

karakter yapısına sahiptir. Bu karakter yapısıyla, tarihî olaylan bile uzun

ca hikâye etmez, kendi metoduna uydurar, gayesini açıklama konusunda 

birer ömek veya delil olarak zikreder*. 

Kur'an'ın terbiye metodlan, insan fıtratı ölçü alınarak konulmuş 

metotlardır^. Kur'an'ın insan hayatı için nasıl bir genel sistem içerdiği 

1 Hüseyin A T A Y . "İslâmda öğrctiıjı", A.Ü.İ.F. Dergisi. AQkanı-1978. sa. 
XXIII, s. 15. 

2 Tesbit edilebildiği kadanyla Kur'an'daki eğitim öğretim metodlan ana hatlanyla 
şunlardır 
a) Tedrîcîlik metodu, b) isiicvab (soru - cevap) metodu, 
c) Ömek edindirme metodu, d) Darbı mesel metodu, 
e) İbret ve öğüt metodu, f ) Kıssa ile terbiye metddu, 
g) Teşvik ve Sakındırma (Tebşir ve İnzar) metodu, 
h) İyiliği emreüne ve kötülükten nehyetme metodu. ( M . Faruk BAYRAKTAR, 

islâm Eğitiminde öğrenci - öğretmen Münasebetleri, İstanbul-1984, 
ss.31-57; Celal KIRCA. "Eğitim veöğretim Metodlan Açısından Kur'
ân'm Getirdikleri ve Bunun Din Eğitimine Olan Etkisi" Din Öğre
timi Dergisi, Sa. XX. s. 70. 

82 



konusu şöyle açıklığa kavuşturulabilir: İnsanın hayatta özgürlük, servet,' 

refah vb. şeylerle sembolize edilen mutluluk ve saadetten başka bir ama

cı yoktur. Bazı kimselerin başvurduğu intiharda bile, bu mutluluğu ara

dıklarını ya da en azından, muüu olamadıkları bu hayatın mutsuzlukla

rından kaçmak suretiyle, mutluluğa koşmak islediklerini görürüz. Bu 

nedenle insan, hayatını -yanlış ya da doğru- belirii bir düşüncenin yol 

gösterdiği "azap ve zarar" dan kaçıp mutluluk ve saadet arayışına yön

lendirir*. Hatta bazan öyle olur ki, tezâhürieri ve ifâdeleri birbirinin zıd

dı olan kompleksler veya duygular ruhta aynı anda doğabilir. Nefret ile 

sevgi, şüphe ile itimat aynı anda ve birarada bulunabilir. Bunun için 

William JAMES'in, "Her büyük sevinçte daima bir damla elem aramak 

îcab eder." sözü, bu ikili (ambivalance) duygunun bir ifadesidir^. 

İşte Kur'an, sathi ve lüzumsuz şeylerie uğraşmayıp insanın bu 

çift yönlü duygusundan başlayarak insanın davranışlarına yön veren 

merkezleri doğrudan doğmya eğitmekle işe başlar, müşahhas ve makul 

hususları ilk başta dile getirir. Meselâ, dikkatleri yağmur ve şimşek^, 

güneş ve ay"*, bitki ve meyve^, sema ve arz^ üstüne çeker. Bunlardan 

Allah'ın variiğına ve yüceliğine, sonsuz kudretine, diğer kemal sıfatla-

nna*̂  geçer. Bunlara dair imam kalbe yerieştirdikten sonra insamn ümit 

ve korku duygularını kamçılar. Tebşir ve inzâr gönderileriyle, davranış-

1 Seyyid Muhammed Hüseyin TABATABAl, islâm'da Kur'an, ss. 11-12; M. 
Faruk BAYRAKTAR. Öğr.-öğrt . Mün., s. 55. 

2 Ayhan SONGAR. Psikiyatti, Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları, 
İstanbul 1980, s. 92. 

3 el-Bakara. 2/19-20. 
4 Yâsîn, 3 6 / 3 8 ^ . 
5 Abese, 80/ 27-31; et-Tîn, 95/1-2. 
6 Yüzlerce geçmektedir. Bkz. M. Fuâd ABDULBAKİ, Mu'cemul Müfehres li 

Elfâzı ' l -Kur 'âni ' l -Kcrîm, lstanbul-1968 ss. 26-32. 
7 er-Ra'd, 13/ 2-4; el-Hacc, 22/18; el-Mülk. 67/18 - 20; et-Teğâbün. 64/1^ . 
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lara yön veren akU ikna etmeye koyulur. Arada gmıda soru cevap meto

duna yer verse de' çok defa ani ve şiddetli îkaz (inzâr) ile, ya da güzeli 

ve hazzı sevdirip bunlan söz verme (tebşîr) yoluyla istikrarlı bir metod 

uygular. 

Bu eticili metod sayesinde bedevîlikten medeniyeti, yalm ayak ve 

başı boş kimselerden insanlara en hayırlı bir ümmeti ortaya çıkarmışür. 

Kur'ân-ı Kerîm bunun için, şer'î mesaj olmadan önce terbiye 

mesajı, cihad sebebi olmakları öte ahlâk kaynağıdır. Okul ve canü duvar-

lan arasına sığmayan ve sosyal yönü ağır basan bir disiplindir ki, inanca 

önem verirken uygulamayı ihmal etmez. İbâdeti teşvik ederken ahlâkı 

gözardı etmez. Nefsin bütün yönlerini değerlendiren ve hayatm her 

safhasında uygulanabilen bir terbiye sistenüdir^. 

Bunun için Alman edip ve şâir GOTHE, İslâmiyeti "Kur'an kay

naklı bir eğitim öğretim sistemi" olarak ele alırken arkadaşı EC3CER-

MAN'a şöyle demiştir : "Bakınız bu öğreti asla boşa gitmez. Mevcut 

bulunan çeşit çeşit sistertılerinüze bakarak diyebilirim ki biz -genellikle 

hiç bir inşân- bundan daha ileri gidemeyiz^. Kur'an'm bu sırrına şu 

âyeüer ömek gösterilebilir: 

1 en-Neml, 27/59-63; es-Saffât, 37/11; en-Nâziât, 79/27. 

2 Muhammed ŞEDÎD, Kur'an M . , s. 9. 
3 Muhammed İKBAL, Dînî Düş.,., s. 25; Bu konuda en-NEHALEVi şöyle der : 

"Vallahi bu metod, duygulan terbiye etmede psikolojinin takip ettiği en iyi yol
dur. Bu yol tecrübe metodlanna dayalı, muayyen konulara bağlı tepkileri lahrik 
etmenin tekıandır. Bu etkilerin her tekrarlanışmda fen onlara karşı kabiliyet kaza-
mr ve alışır; dolayısıyla da insan nıhuna yerleşir. 

Duygular amele bağlı olarak terbiye edildiği zaman duygu ameli davet eder. O 
zaman terbiye zirveye ulaşır, İnsan hayırlı işlere karşı tahammül gücü kazamr. 
(M. Faruk BAYRAKTAR, Öğr.-Öğrt. Mün..,s. 32; Abdurrahman en-NAHÂ-
LEVİ, Usûlu't-Terbiyeti ' l-İslâmiyye, s. 22'den naklen...) 
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Böylece bu etkiler insan ruhundaki Rabbani tepkileri harekete 

geçirir, Allah'a teslimiyet ve şükür duygularını insan ruhuna yerieştirir. 

Bu maksatla, konu başmda sözü geçen cedelci karakterine paralel olarak 

Kur'an; insan içinde nefis, dışında da şeytan adında iki varlık tanır ve 

devamlı inşam bunlaria mücâdeleye davet eder^. Hatta insanın müşahhas 

bir şekilde tanıyıp açıktan açığa cephe alabilmesi gayesiyle. Cehenneme 

bile bir şahsiyet verir ve şöyle konuşturur: 

Böylece insanlar için her tihlü misaller, sakındıncı tehdiüer ile 

ibret alıp, kendilerine çeki düzen vermeleri hedef alınmış, buna rağmen 

âyetler "anlayan kalplere" tesir etmiştir^. Allah ne kadar âyet gönderirse 

göndersin, insanlar, kâfirier gibi sağır - dilsiz - kör oluriarsa^. âyetin 

1 en-Nisâ, 4/ 13-14; Meali: "Bunlar Allah'ın yasalandır. Allah'a ve Peyiamberine 
tim iıâat ederse onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada temel-
lidirier, büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve Peygamberine baş kaldınr ve 
yasalarım aşarsa onu temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır". 

2 el-isrâ, 17/ 9-10; Meali: "Doğrusu bu Kur'an en doğm yola götürür ve yararh iş 
yapan mü'minlere büyük ecir olduğunu, âhirete inanmayanlara can yakıcı bir azap 
hazırladığımızı müjdeler". 

3 c\-Bakara, 21 36, 15&, 208; el-En'âm. 61 143; el-A'râf, 7/ 22.24; Yûsuf. 12/ 5; 
el-isrâ, 17/ 53; el-Kehf. 18/ 50^;Fâtır. 35/ 6. 

4 Kâf, 50/ 30; Meali: "O gün Cehenneme, 'Doldun mu?' deriz. O ise: "Daha var mı?' 
der." 

5 el-isrâ, 17/89; Tâhâ, 20/113. 
6 el-Bakara, 2/171. 
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ona bir etkisi olaınaz. 

Kur'ân'a göre insanın anlaması, kaynağını psikolojik bir yetenek-

tenalu-ki buna " J U " (çoğulu « - j U I ) yahut "kalp" denir. İnşam, ilâhi 

âyetleri anlamaya muktedir kılan kalp, örtülüp mühüriendiği zaman insan 

hiçbir surette anlayamaz hale geür. ( ' j j+üT '^'^'(fM^ ^ 'fSj ) 

âyetmde' belirtildiği gibi. 

Şayet kalp, âyeüeri güzelce anlayabilirse ne olur? Anlayan bir kalp 

için anlatüan mefhumlar birbirine zıt iki şeyin sembolüdür : Tebşir-

inzâr2. Öyleyse tebşîr ve inzânn âyetler açısından mâhiyeti nedir ? Nasıl 

uygulamrıaktadır ? 

Bazı âyetler Allah'ın ihsanını, sımrsız sevgisini, lütfunu ve 

merhametini dile getirirken, bazılan da gazabım, korkunç cezasını ve 

hatta intikamını ifâde eder. Allah'ın Peygamber aracılığıyla insanlara 

birinci tür âyetleri aktarmasma tebşîr denir ki, iyi haber getirmek, müjde 

vennek demektir. 

İkinci tür âyetlerden göndermesine . de inzâr (uyarma), ya da 

daha açık bir ifâdeyle vaîd (tehdit) denir. Byna göre Kur'an'da Peygam

berlere bazan mübeşşir (müjdeleyici), bazan da münzir (nezîr, uyarıcı) 

denir3. iî j kavrama hadîs kitaplannda "terğîb ve terhîb" de denir. 

1 et-Tevbe, 9/ 87; Meali: "Kalpleri kapanmıştır, bu yüzden anlayamazlar." 
2 Toshihiko IZUTSU. K . Allah .... s. 130. 
3 Toshihiko IZUTSU. K . Allah., s. 130. 
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B. Tebşîr ve İnzânn Âyetlerde Uygulanışı : 
1. İ n 2 â r ü s l û b u : 
Konuya şu âyet: .Je ginnek yerinde olacaktır : 

Bu âyet-i kerime şöyle tefsir edilmektedir: "Bir uygunluk içinde 

bölüm bölüm ayırdık Kur'ân'ı. Azap sahneleri veya tablolarıyla kısım

lara böldük ki yalanlayıcılann mhunda takva duygusunu harekete geçir

sin veya âhirette atılacaktan yeri düşünerek kötülükten kaçınsmlar^". 

ayetlerde inzâr üslûbu başlıca şu tür ifâdeler içinde gönderilmiştin 

a) Bazan Allah "razı olmayışı" ile îkaz eder. İnzânn hafifi olan 

bu türü, "mü'minlerin" gönlünü etkiler: 

b) Bazan Allah'm gaaıbı açıkça tehdit eder: 

4 ("crŝ  ^İŞ 51 

1 Tâhâ, 20/113; Meali: "İşte Kur'ân'ı, arapça okunmak üzere indirdik, onda tehditleri 
türlü türlü açıkladık ki belki sakınırlar yahut onlara ibret verir." 

2 Seyyid KUTUB. Fî Zılâl . . , c. X. s. 8J. 
3 el-Hadîd. 57/16; Meali: "iman edenlerin Allah'ı anma ve O'ndan inen gerçek için 

kalplerinin saygıyla yumuşaması zamam daha gelmedi mi? " 
4 el-Kalem, 68/44-45; Meali: "Ey Muhammed ! Kur'ân'ı yalanlayanlan bana bırak; 

Biz onlan bilmedikleri yerden yavaş yavaş azaba yaklaşüracagız. Onlara mehil 
vermiyorum; doğrusu benim tuzağım sağlamdır." 
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c) Zaman zaman Allah'm ve Rasulünün harbetmesi ile korkutulur: 

ı>âf ; jo^ . C : j i ; : ^ ^ x ı^ i i i ı ) 

2 ( j j ı^os^ ı j î iu 

d) Bazan telmih (çağnşturoa) yoluyla insanlar hidâyete sevkedi-

lirler. Meselâ, müşriklerin Kur'ân'ı benimseyip ikna olmaları için, İsra-

iloğullarmın, dağın (Tur) üzerierine düşeceğini saıunalanmn ardmdan 

kendilerine verilen (Tevrat'a) sıkıca sarılıp içindeki hükümlerie amel 

etmelerinin istendiği anlatılır^. Bununla, hidâyete ermeleri için, batı lite-

ratüründeki "Demoklesin kılıcı" nın fonksiyonu talep edilir. 

e) Bazan da, ki en fazla bu usul görülür, âhiret azabıyla inzâr 

edilir: 

f ) Bazan Allah (c.c), Hz. Peygamberin diliyle, "Eğer yüz çevirir

lerse de ki : 'Size düpedüz açıkladım; tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı 

uzak mı olduğunu bilmem.(...) Bilmem; belki bu gecikme, sizi denemek 

1 Yûnus, 10/102; Meâli:''Onlar, kendilerinden önce gelip geçmiş toplumlann (acıklı) 
günlerinin benzerlerinden başkasım mı bekliyorlar ? De ki ; Haydi bekleyin i 
Doğrusu, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim" 

2 el-Bakaıa, 2/ 18; Kısaca meali: "(Şayet faiz almakla, söyletıenleri yapmazsamz, 
Allah ve Rasûlü tarafından ilân edilen bir harp ile karşı karşıya olduğunuzu iyi 
bilin" 

3 el-A'râf, 7/171. 
4 el-Furkân, 25/ 68 - 69; Meali: "Onlar, Allah'm yamnda başka tann tutup ona yal-

varmazlar. Allalun haftam kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zinâ etmezler. Bun
lan yapan günaha girmiş olur. Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, 
alçalularak temelli kalu-." 
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ve bir süreye kadar geçindirmeik içindir"' ifadeleriyle meseleyi meçhule 

bürüyerek, müşriklerin her ihtimali beklemeleri ve alarm halinde bulun

maları için, ansızın gelecek azap ile başbaşa kalacaklarım hissetmeleri 

murad edilir. 

g ) Zaman zaman dünyada ukûbat ile terbiyeettiği de olun "Allah 

yolunda savaşa çıkmazsanız Allah size can yakıcı azapla azap eder ve 

yerinize başka bir millet getirir"^. 

h ) Bazı âyeüerde ise, özellikle Mekkelilerin nefislerine yönelik, 

tahrik edici tasvirlerle, âyeüerdeki inzârlara kayıtsız kalmamaları istenir. 

Bu anlamda onlar, anlayıştan yoksun, kalpleri mühürienmiş, boyunlan 

halkalı olduğu için başlan kalkık, arkalanndan ve önlerinden sed çekil

mişi, kör, sağu- ve dilsiz*, hayvanlar gibi, hatta daha da aşağı olduklan^ 

vb. sıfaüarla nitelenirler. 

2. Tebşir Üslûbu : 

Bütün bu yoğun inzâr ifâdeleri arasında, Hz. Peygamberin şah

sında ya da doğrudan müminlere teselli ve ümit kaynağı olan âyeüere de 

sık sık yer verilerek Allah'ın sonsuz rahmetine telmih yapılır: 

'Tâhâ, Biz Kur'ân'ı sana, güçlük çekesin diye indirmedik"6. 

"..Fâsıklar (ya da kâfirier) toplijluğu için üzülme*^". "(Şuayb) onlardan 

yüz çevirdi ve dedi ki: 'Ey Kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği 

1 el-Enbiyâ, 21/109. 
2 ei-Tevbe, 9/39. 
3 Yâsîn, 36/5-9. 
4 el-Bakara, 2118; el-En'âm, 6/ 39; el-Enfâl, 8/ 22. 
5 el-A'râf, 7/179. 
6 Tâhâ, 20/1-2. 
7 el-Mâide,5/26;68. 
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gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artik kâfir bir kavme nasıl 

acınm?"!. "Bu yeni kitaba inanmazlarsa arkalarmdan üzüntü ile nere

deyse kendini harap edeceksin"^. 

Doğrudan mü'minlere ümit veren âyetlerden; 

ll. İ ) i ı j L l £ - ' ^ ..! JS\jjJ -y^i- ̂ ^^^ ^ ' j i ) 

âyeti, Abdullah b. Amr (Ö.65 h.) tarafından Kur'an'da en fazla ümit 

veren âyet seçilmiştiı^. Hz.Peygamberin kölesi Sevbân, Rasfllüllah'm 

şöyle dediğini nakletmektedir: "Dünya ve içindekiler bana bu âyetten 

daha sevimli değildir"^. Yine bu konuda İbn Mes'ûd'un,"Nisâ Sûresin

de beş âyet vardır ki, dünyayı içindekilerle verseler değişmem. Kesin 

anladım ki âlimler bu âyeüere rasüiyorlar ama, farkına varamıyorlar"^ 

dediği şu âyetlerde ömek verilebilir''': 

"Size yasak edilen büyük günahlardan kaçmırsamz, kusuriarmızı 

örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz". "Allah, şüphesiz zerre kadar 

haksızlık yapmaz; zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana 

büyük ecir verir". "Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, 

bundan "başkasını dilediğine bağışlar". "..Onlar kendilerine yazık ettik

lerinde, sana gelip Allah'tan mağrifet dileseler ve peygamber de onlara 

1 el-A'râf. 7/93. 
2 el-Kehf. 18/ 6. 
3 ez-Zümer, 39/ 53. Meali: "Ey kendilerine kötülük ederek aşın giden kullanm! 

Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahlann hepsini 
bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhamet edendir". 

4Muhammed Cemâlüddinel-KÂSIMÎ, Mehâsinu't-Te'vîl (Tefsîru' l-Kâsımî), 
Mısır-1957. c. I, s. 123; es-SÜYÛTÎ, el-İtkûn, c. IV, s. 149. 

5 Muhammed Ali es-SÂBÛNî, Muhtasaru Tefsîr'ibni Kesîr, Beyrut-1981, 
c. ni. s. 225. 

6 Aym yer. 
7 (Sırayla) en-Nisâ, 4/31.40,48, 64, 110. 
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mağrifet dileseydi, Allah'm tevbeleri daima kabul eden ve merhamet 

sahibi olduğunu görürlerdi". "Kim kötülük işler veya kendine yazık: 

eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı mağfiret ve merha

met sahibi olarak bulur". 

3. Âyetlerde Tebşîr ve İnzânn İçice Görünümü : 

Kur'an'da tebşîr muhtevalı âyetlerle inzâr içeren âyeüer burada 

sıralandığı gibi ayn ayrı yer almazlar. Gönderilen her âyet iki taraftan 

birini bırakıp diğerini ifâde için gönderilmemiştir. Beyan ilminde şümul

lü bir kaide vardır: "Her sözün bir sırası vardır. Her ifâde makamına da 

bir söz uygun düşer" 1. Edebî yönden en büyük mucize olan Kur'an'da 

bu husus elbette gözetilmiştir. 

Kur'an'ın gayesi doğrultusunda, kuUann taşkınlık veya karam

sarlık dummlanna uygun ölçüde âyetlerin gönderilmesi söz konusudur. 

Dolayısıyla kulların, inzânn sonucu "havf' ile, tebşirin sonucu "recâ" 

yan çemberierinin çevrelediği daire arasında kalması tasavvur edilmiştir. 

İmamn hakikati da "havf - recâ" dengesini sağlamaktır. Âyetlerde, kul

lanılan dînî hükümleri ihlâli ölçüsünde inzâr yönü ağır bastığı gibi, 

ümitsizlik ve karamsarlık yoğunluk kazamnca da tebşîre ağırlık veril

miştir. Gumra ve şımanklığa karşı tebşîrden ziyade inzâra gerek duyu

lur. Çünkü "def-i mazarrat celb-i menfeatten yeğdir^". Ama inzânn 

dozunun fazlalığı da insanı "zaten mahvolmuşum!" derekesine düşürür. 

Öyleyse tebşîr ve inzâr ile terbiye, duygu ve tepkilere hâkim 

olmaya ve aralannda denge kunnaya dayanır. Zoriuk ve darlığm insanın 

1 el-KÂSIMÎ, Mehâsin..., c. I, s. 126; Subhî es-SÂLİH. Ölümden Son.., 
ss. 2 - 3. 

- Bu mecelle kaidesinin anlamı: "Yarar sağlamadan önce zaıan'gidermek daha iyidir." 
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üzerinden kalkmasıyla her şeyi unutarak sevinç sarhoşu olması uygun 

düşmediği gibi, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi de yasaklanmıştır^ 

Çünkü ümit kesmek inşam küfre götürür^. 

Bunun için Kur'an'da tebşîr geldiği zaman, ondan önceki veya 

sonraki ifâdede ihzara da yer verilir; ya da tersi olur. Cennet ve cehen

nem tabloları canlı tasvirlerle anlaülarak mükâfat ve azapla insan ümit

lendirilir veya tehdîd edilir. Cennetlikler övülmeksizin cehennemlikler 

kınanmaz. Ya da işkencenin ebediliğinden bahsediliyorsa zevklerin son

suzluğuna dair bir îmâ hemen onu takip eder^. Bazan bu Uci husus 

birbiriyle mukayese edilir: "Birinci ölümden sonra bir daha ölmeyeceğiz 

değil mi? Azap da görmeyeceğiz'"* şeklindeki somya şöyle cevap veri

liyor : "İşte büyük kurtuluş şüphesiz budur. Çalışanlar bunun için çalış

sın. Konukluk olarak bu mu iyidir, yoksa zakkum ağacı nu ? Biz o 

ağacı zalimler için bir dert yaptık"^. 

Zaman zaman ikisi arasına başka şeyler girse de hemen sadede 

dönülür. Bu paralellik o derece açıktu- ki, birinci kısma temas edilh edil

mez hemen karşı tezi kullanan ikinci unsurla karşılaşmaya hazır olun-

malıdu^. Meselâ, Hakka Sûresinin 19 ilâ 32, âyetleri arasında böyle bir 

dikkat çekici paralellik vardır: 

a) Sağ ele verilen kitap, sol ele verilen kitaba karşı konmuştur. 

Bu, cennetlik kimseye sevinç, cehennemliğe ise üzüntü verir. 

1 Hûd, 11/10. 
2 Yûsu f, 12/ 87; ez-Zümer, 39/ 53. 
3 el-KÂSIMÎ, Mehâsin.,., c.I, s. 116; Subhî es-SÂLİH, ölümden Son.., 

ss. 2-3. 
4 es-Saffât, 37/58-59. 
5 es-Saffât, 37/60-63. 
6 el-KÂSIMÎ. Mehâsin.,., c.I, s. 116; Subhî es-SÂLİH, Ölümden S o n , . , 

ss. 2 - 3. 
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b) Biri "lıesab"! perçinlerken, diğeri inkâr eder. 

c) Allah'ın (seçkin kulunun hoş hayatı, kötü kulun "ebedî bir 

ölüm" temennisine muhalefet eder. 

d) Yüce cennet, el ucundaki meyveler, sulh ve mükâfat, yeme -

içme zevkleri; (sırayla) kor ateşe, elleri ve ayaklan kıskıvrak bağlayan 

zinciriere, gücün kayboluşuna ve malın hiçbir fayda sağlamayışma karşı 

ifâde ediliri. 

Ancak ilk tablonun her tasviri, önceden tahmin edilen bir muka

beleyi davet etmez. Mutlak bir simetrinin sayımında görülmesi gereken 

elemanlar, karşılıklı ve zorunlu bir şekilde yer bazlar . Kur'an'ın üslû

bunun gereği, zıt tezleri kullanan ifâdeler birbirini anlam bakımından, 

yani tema olarak hâkimiyet altına alırlar. Nebe' Sûresi'nin 21 ilâ 36. 

âyetleri arasmdaki tebşîr ve inzâr ifâdeleri şu şekilde bir denge kuımak-

tadır2 : İnzâr : CÛ o îUJJ iSü.CJK Oİ, 

Tebşîr : jîji:. iju; iitû 5t 

İnzâr: Ci;i "İj Iij , 'I^J O J ^ A ' V 

Tebşîr : Çljl Çj^\'^ 'j Çll̂ l ; 

Inzar: ULl i j LLJ-"İl, 

Tebşîr : . Ul i^ d / j 

inzâr : UUj t l İ 

1 Subhî es-SÂLİH, Ölümden Son.., s. 2. 

2 in/âr ifâde edenlerin (21-28) Mealleri : ".Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehenr 
nem, pusuda beklemektedir. Orada çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da 
bir içecek tatmazlar. Ancak (dünyada yapuklanna) uygun karşılık olarak kaynar su 
ve irin tadarlar. Çünkü onlar hesap gününü(n geleceğini) ummazlardı." 
Tebşir ifâde edenler (31-35): "Doğrusu takva sahipleri için kazanç yeri, bahçeler, 
üzüm bağlan, göğüsleri tomumıuş yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. Orada ne 
boş laf, ne de yalan işitirler. Bunlar Rabb'inin yeterii bağışı ve mükâfaudır." 
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Tebşîr; C\k ̂  ı>j' ı^j j ' ^ ; v 

İûzâr: (Âi l̂ lif j Çll> j ^ ; . ' I^JlT '(i-l 

Tebşîr : tC^:\L^^^^^ t\ 
Fakat cehennemdeki "uzun ikâmet", cennetteki ikâmet için zikre

dilmemiş, bunun yerine, cehennemdeki zıt kavramlar verilmeksizin, 

cennetteki bağ bahçeye yer verilmiştiri. 

Bazan da âhiret hayatımn bu iki yapıcı unsumndan birine daha 

fazla ağıriık veriliyor: Eğer inzâr üzerinde İsrar etmek isteniyorsa, cehen

nemi çerçeve işleniyor; vaadler üzerinde durmak murad ediliyorsa cen

net çerçevesinde kalırtıyor. Bu durumda birinin çok sathî genel taslağına 

karşılık, diğerinin ayrıntılı tasviri konuyor. Meselâ, Rahman Sûresi'nin, 

suçluların akıbetini tasvîr eden 44 ve 45. âyetierine, cennet tablosu çizen 

15 kadar âyeti karşılamak üzere yer verilmiştir. Mü'min Sûresinin 70 ve 

71. âyeüerinde de tam tersi bir dumm vardır. 

Sonuç olarak tebşîr ve inzâr kavramları, âyeüerde çok sık görülen 

"temel terbiyevî (yönlendirici) unsum" oluşturmaktadır. Tebşîr ve inzâr 

âyetlerinin içice ifâde buyurulması; Allah'ın, kullanmn îman etmelerini, 

ibâdet ve takva merdivenlerinde en yüksek basamaklara çıkmalanm çok 

yakından -tabir caizse, dört gözle- beklediğini hissettirmektedir. Sanki 

gözünü kapayan birisine, açar açmaz güneş ışığmı göreceğini belirten 

samîmi bir ifâde sezilmektedir: "Semûd kavmine doğru yolu göstermiş

tik; ama onlar köriüğü, doğm yolda yürümeye tercih ettiler.."^ Halbuki 

Allah Teâlâ en inkarcı kulunun bile, yumuşak dille hakka davet edilme

sini istemiştir: Hz. Mûsâ ile Hz. Harun'u, Firavun'u davete görderir-

ken kendilerine şu şekilde yol gösterir: 

1 Subhî ei-SÂLtH, ölümden Son.., s. 4. 
2 Fussilet, 41/ 17, 
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"Firavun azmıştır; varın da ona yumuşak söz söyleyin, olur ki 

nasihat dinler yahut korkar"'. "Ona de ki: 'Arumiaya gönlün vur 

(varsa) sana Rabb'ine giden yolu göstereyim ?!"2 

I I I . K U R ' A N ' D A T E B Ş Î R V E İ N Z Â R I N 

B O Y U T L A R I 

Tebşîr ve inzâr, âyetlerin vazgeçilmez tema'sı olduğuna göre, bu 

kavramlarm boyutları nedir? İlgili âyetlerde etkileme gücü nereye var

maktadır? Bu sorulara cevap vermek için, müslümanlann günlük hayat 

akışıyla âyetlerin nasıl imtizaç ya da intibak ettiğini düşünmek gerekir. 

Çünkü Kur'an'da Allah'ı zikretmeye, O'ndan korkmaya ve aynı zaman

da O'ndan mükâfat ummaydl. -daha doğrusu nzâsım kazanmaya- yön

lendirmeyen bir tek âyet yoktur^. Bu sebeple tebşîr ve inzâr mefhumları 

Kur'an âyetlerinin ortak âhengidir. Âyetler bir tablonun çeşitli fıgürieri 

ise, tebşîr ve inzâr bu tablonun fon rengi; bir mûsikî parçası ise, makamı 

mesabesindedir: Tebşîr çıkıcı, inzâr inici gamlann yerini tutar. Bazı 

örnekler: 

a) "Allah'ın yarattığı şeylerin, gölgeleri sağa-sola vurarak, Allah 'a 

boyun eğerek secde ettiklerini görmüyoriar mı 7"^ âyeti varlık âleminde 

1 Tâhâ, 20/44. 
2 en-Nâziât, 79/17-19. Bu âyetlerin praükteki etkisini göstermek için Aliyyu'l - Kârî 

5u fıkrayı kaydetmektedir Rivayete göre. Halife Me'mûn'a va'z ve nasihat eden 
bir vaiz, konuşması sırasında sert bir dil kullamr. Halife de dayanamaz ve "Be 
adam mülayim ol! Görmez misin ki, Allah senden daha hayırlı olan Musa'yı, 
benden daha hayırsız olan Fıravun'a gönderdi de, gayet nazik bir dil kullanmasım 
buyurdu" der. (İbrahim CANAN, Peyg. Sünn.., s. 275, (Şerhu 'Ayni ' l -
I ' lm ve Zeyni'l-Hılm, c. II, s. 440 'tan naklen...) 

3 Muhammed KUTUB, islâm'da Terb.. , s. 129. 
4en-Nahl. 16/48. 

95 



yer alan her şeyin "Allah'ı tanıma" gibi belli bir gayeye, "Sünnetullah" 

gibi şaşmayan bir kanuna göre yaratıldığım belirtirken inşam da içine 

almaktadır. O da, bu âyette "secde" ile sembolize edilen "mutlak 

inkıyâd"a boyun eğecektir. Öyleyse bu âyet açıktan inşam inzâr 

etmekte, zımnen de -boyun eğerse- kendi haynna kârlı çıkacağım îmâ 

etmektedir. 

b) Şu âyetlerin yansıttığı azamet, mahzâ inzâr ihtiva etmekte ve 

insanı Yüce Yaraticı'ya itaate zoriamaktadır : 

"Gökte olan'm sizi yerin dibine geçirmesinden güvende misiniz ? 

0 zaman yer sarsıldıkça sarsılır. (Yine) gökte olan'm başınıza taş 

yağdırmasından güvende misiniz? Benim uyarmamın nasıl olduğunu 

yakmda bileceksiniz!"' 

"Aranızdan yalmz zalimlere erişmekle kalmayacak fitneden (imti

handan) sakınm; Allah'ın azabımn şiddetii olduğunu bilin"^. 

c) Şu âyeüerden ise, itaate yanaşmayanlara açıktan cephe alm-

dığmı müşahhas bir şekilde anlamaktayız: 

"Zulmedenlerin, geçmiş arkadaşlarınm suçlanna benzer suçlan 

vardır; cezalannı Ben'den acele istemesinler!.. Söz verilen günün 

azabmdan vay o inkâr edenlere!.."^ 

"Gerçekten onlar düzen kuruyorlar; Ben de bir düzen kurmak-

tayun! Sen (ey Muhammed)! İnkârcüara mehil ver, birazcık sih-e tam !"4 

Artik kulun aklı ve aklınm gereği îmam varsa, kendini itaate âmâ-

1 el-Miilk. 67/16-17. 
2 el-Enfâl. 8/25. 
3 ez-Zâriyât, 51/59-60. 
4 et-Tânk, 86/16-17. 
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de kılmalıdır. 

d) "De ki: 'Helâl ile haram, haram şeylerin çokluğundan hoşlan-

san bile, eşit değildir. Ey akıl sahipleri! Allah'tan sakımn ki kurtuluşa 

eresiniz"' âyetinde görülüyor ki, toplum düzeni ve hukuk nizamıyla ilgili 

her tevcih ve uyannın hemen akabinde mutlaka Allah'a dönme ve 

O'ndan korkma hatırlatılmaktadır. Bu tevcihler içtimaî değer yargılannın 

hepsini Allah'a ve Allah inancına bağlar. 

Allah Teâlâ'mn azameti ifhâm edildikten, Cebbar ve Kahhâr 

olduğu zihinlere iyice yerleştirildikten sonra, artık her ilâhî yasak bir 

inzâr; buna karşılık Allah'ın va'dinden dönmeyen bir yardımcı Dost 

olduğu idrâk edildikten sonra her emri veya tavsiyesi bir tebşirdir. 

İnsanm tamamen teslim olması murad edilen bu nokta, Kur'an'ın, 

insana ulaşürmak istediği asıl hedeftir. 

Bu gayeye ulaşmak için Kur'an, güzel nasihattan emirier verip 

yasaklar sıralamaya ve hakiM kıssalar anlatmaya varmcaya kadar her 

çeşit beyan vasıtalarını kullaîmr. Ta ki beşer kalbini "saygı durmaya ve 

uymaya değer" ölçülere yönlendirebilsin. Davranışları doğru tartan bu 

tür mîzan ve mi'yarlarla değeriendirmek konusunda muhatabını ikna 

edebilsin^. Geçmiş kavimlere ve geleceğe (âhirete) atıflarda bulunarak, 

insana nereden gelip nereye gittiğini arüatabilsin. 

Bu açılardan bakıldığında tebşîr ve inzânn boyuüarı daha iyi 

anlaşılacak ve Kur'ân-ı Kerîm de bu performansını kıyamete kadar sür

dürecektir. 

1 el-Mâide, 5/100. 
2 Muhammed KUTUB, Menhec..., c. I, s. 92. 
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A., Muhatabı İkna Üslûbu ve Gücü : 

1. insana Müşahhas Şeylerden Bahsetmesi : 

Kur'ân-ı Kerûn, hitap ettiği insanları ikna etmek için, onlara 

müşahhas şeyleri öncelikle anlatu". Çünkü insan, fıtratı gereği inanıp 

ikna olmak için müşalıhas şeylere meyillidir. 

Kur'an verilerine göre, insanlık tarihinden şu örnekler verilebilir: 

a) Yusuf (as) kardeşini yanında alıkoymak için diğer 

kardeşlerini ikna etmek durumundaydı. Babası Ya'kub (a.s)ın şeriatına 

uygun somut bir delille onlan ikna edebilmesi için kardeşinin hırsız 

olduğunu hissettirmesi gerekiyordu. Bu maksatla Allah kendisine bilinen 

çareyi öğretmişti l. 

b) İsrailoğulları Hz. Mûsâ ile denizi geçtikten sonra, buzağıya 

tapan 'Amâlika kavmine rastiadılar. Kendi Peygamberlerinden, onlarm 

tannlan gibi bir tann yapmasım istediler. Tapüklan varlığı yakmdan 

hissedebilmek arzusımdaydılar. Hz. Mûsâ onlann bu teklifini reddetti 

ve onlan cehaletle suçladı^. Ayrıca Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın, 

Allah tarafmdan "levhalarda yazılı olarak" verildiği ifâde edilmektedir^. 

İsrailoğullannm daha kolay inanmalarmı sağlamak için mü;şahhas 

levhalar üzerinde yazılı olarak inzal edilmiş olabilir. Çünkü onlar Mûsâ 

(a.s)dan, Allah'ı açıkça göstermedikçe îman etmiyeceklerini bildirecek 

kadar somut şeylere meraklıydılar*. 

1 Yûsuf, 12/ 70 - 76. 
2 Muhammed b. Muhammed el-'Imâdî EBU'SSUUD, irşâdu Akli's-Selîm ilâ 

Mezâyâ' l -Kur 'âni ' I -Kerîm, c. 11, s. 193. 

3 el-A'râf. 7/145, 150, 154. 
4 el-Bakara, 2/ 55; en-Nisâ, 4/153. 
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Hz. MuhammedAn, Allah'tan başka dostlar edinen muhataplan das'i 

"Bu taptığınız şeylere, sadece bizi biraz olsun Allah'a yaklaştırmaları için^S 

tapıyoruz" diyorlardı'. Çünkü kendilerine gökleri ve yerleri kimin • 

yaranığı sorulursa, cevapları "Allah" olacakü^. Görüldüğü gibi insan 

Hâlık'ım inkâr edemiyor, ancak O'na duyulanyla kavrayabildiği ortaklar 

yakıştırarak, "Mutlak Bir"i kabulde kusur ediyor, geç kalıyor. 

Akabe biatında Abdullah b. Revâha, Hz. Peygambeı/m hicret 

etmek için ileri sürdüğü "Beni de kendi mal ve canınız gibi müdâfaa 

etmeniz" şartma karşılık, müşahhas şeyleri daha iyi anlayan üynetiyle 

sormuştu: "Karşılığında bize.ne var?..." "Cennet var!" cevabını alınca, 

aym karakterie, "Ne kârii alışveriş.. Ne cayar, ne de cayılmasından hoş-

lanınz." demişti^. 

İman ile inkâr değişiminin daha müşahhas bir anlatım olan "alış 

veriş" ile ifâde eden birçok âyetten^ biri olan, "Allah şüphesiz, Allah 

yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen mü'minlerin canlarını ve mallanni 

-Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak- cennete karşılık 

sarin almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? 

Öyleyse, yaptığınız alış verişe sevinin. Bu büyük bir başarıdır"^ âyeti, 

bu hâdise üzerine nazil olmuştu. 

Müşahhasa meyil bazı peygamberierde de vardır: 

Yûsuf (a.s) hapsedilmiş iken, İlâhî irâdenin nasıl cereyan edece

ğini görmek ve mutmain olmak için, tahliye olan arkadaşına "Efendinin 

1 ez-Zümer. 39/3. 
2 ez-Zümer, 39/38. 
3 ez-ZEMAHŞERİ. ei-Keşşaf, c.II.s. 313. 
4 el-Bakara, 2/16. 86. 90, 102, 175; ÂI-i 'Imrân. 3/177; en-Nisâ, 4/44. 
5 et-Tevbe,9/111. 
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yanında beni an" demesi^ Hz. İbraliim'in, Icalbinin tatmin olması için, 

Rabb'in yaratışını müşahhas olarak görmek istemesi^, Hz Musa'nın, 

Yüce Allah'm dünya gözü ile görülemeyeceğini bildiği halde, Allah'ın 

kelârmm duyunca şiddetli iştiyak ve istiğrak sebebiyle, kepdini âhiret 

veya cennette sanarak^, "Bana Kendi'ni göster, bakayım" demesi* 

onlann da beşerî yönlerinde bu karakterin bulunduğunu gösterir. 

Kur'an'daki 'Tebşir ve İnzar Kavranılan" mn insana sağladığı 

"Havf ve Recâ Dengesi", yine müşahhas bir benzetmeyle, şimşek 

korkusu ve yağmur ümidiyle şu şekilde sembolleştirilmiştir: 

insan fıtratma uygun terbiye düsturlanyla örülmüş Kur'an, ona 

daima bu yönünden yaklaşu-. Müçened "Vâcibu'l-Vücûd" ile, müşah-

haslan anlayabilecek kapasitedeki beşer arasmda, ancak bu üslup ile 

kontak kurulabilmektedir^. 

2. Mücerred Mefhumları Müşahhaslara Teşbihi : 

Kur'ân-ı Kerîm, duyguları uyandırmak hususunda mhî, içtimaî 

ve iktisadî dummlan kalbin içinde yaşatmak için, tabiattan alınnuş canh 

teşbihleri kullanmada yüksek bir grafiğe Hİaşu"'^. Bu tür teşbihlere şunlar 

1 Yûsuf, 12/42. 

2 el-Bakara, 2/ 260. 

3 Hasan Basri ÇANTAY, Kur'an-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, İstanbul-1981, 
c. I, s. 237 (Hâzin el-BAĞDÂDî' den Naklen..) 

4 el-A'râf, 7/143. 
5 er-Ra'd, 13/ 12. Meali : "Korku ve ümide düşürmek için size şimşeği gösteren, 

yağmur y îklü bulutlan meydana geüren O'dur." 

6 Denilebilir ki, bütün kelâm problemleri, müşahhas şeyleri anlamaya alışık insamn, 
bu kontak kınına suasmda mücerred mefhumlan anlama zoriuğundan doğmuştur. 

7 Muhammed KUTUB. Menhec.., c. 1, ss. 50-51 . 
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ömek gösterilebilir: 

a) Malını gösteriş için hayra veren kemse ile, eziyet ve başa kak

mak için hayır yapan kimsenin bu davranışları, yağan yağmumn kaya 

üstünden silip götüreceği azıcık toprağa benzetilmekte; buna karşılık, 

Allah'ın nzasını kazanmak için malım hayra sarfedenlerin ameli, tepede 

kumlmuş, bol yağmur alan ve çifte ürün veren, hatta az yağmur alsa da 

yine bol üriin veren bir bahçe ile sembolize edilmektedirl. 

b) İsrailoğullannm duası makbul bir bilgini olan, ancak Hz. 

Musa'ya beddua ettiği için dili göğsüne kadar sarkan Bel'am b. Bâûrâ 

vb. kişileri^, üstüne varsan da varmasan da dilini sarkıtıp soluyan bir 

köpeğe benzetir^. 

c) Düşünmek için aklıri*! yormayan, görüp duyduklanndan ibret 

almayan cehennem ehlini, idrâk ve şuum olmayan hayvanlara*, bu tiple

rin puüara el açıp yalvarmalarını da, ulaşamayacağı suyun ağzına gelmesi 

için ağzım açmış bekleyeduran beyinsizlere benzetir^. 

d) Tevrat'ın muhtevasını bilip de tatbik etmeyenleri, kitap yüklü 

merkeplere^. Kur'ân'm öğüüerini dinlemek istemeyenleri, aslandan ür

küp kaçan yaban eşeklerine^ ve önce inanıp sonra inkâr eden ikiyüzlü

leri, dıştan adam gibi görünen, elbise giydirilmiş kütüklere^ teşbih eder. 

1 el-Bakaıa, 2/264-265. 

2 ez-ZEMAHŞERl, cl-Keşşâf.., c. II, s. 178. 
3 el-A'râf. 7/176. 
4 el-A'raf, 7/182-183. 
5 er-Ra'd (13)/14. 
6 el-Cum'a, 62/5. 
7 el-Müdessir. 74/49-51; Krş. Eğitimin İnsan Davranışlarına Etkisi, s. 38 vd. 
8 el-Münâfıkûn,63/4. 
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e) Bazan da beğenilmeyen ve inzâr konusu olan bazı karakterleri 

adı ayetlerde belirtilmediği halde nüzul sebeplerinden çıkanlabilen bazı 

kimseler üzerinde cisimleştirerek anlatır. Bu konuda Velid b.Muğîra, 

Ebû Cehil ve Ebû Leheb'i ömek verebiliriz' . 

f ) Kur'an muhatabmı ikna etmek için bazı mücerred mefhumları 

müşahhas fiillerle de tasvir eder. Meselâ, maddî sıkıntı çeken mü'min

lere Allah rızası için borç verip ödenmesinde de kolayük sağlamayı 

-toplumdan biriymiş gibi- Allah'a borç vermekle^; gıybet etmeyi de bir 

kimsenin, ölmüş kardeşinin erini yemesiyle^ tasvir eder. 

Kısacası, Kur'an'da her türlü misâl ve mesel insanlara anlatünuş-

tır. Buna rağmen insan mücâdeleyi bırakıp hakkı kabul etmede zorian-

mış ve birçoğu da inkârcdığı sürdürmüşlerdir^. Çünkü bu Kur'an, insan 

kendim ona verdiği müddetçe o da kendini insana verir, sıriannı ona 

açtığı oranda o da su-lannı açar, işaretlerini sergiler, pınitı ve ışıklarım 

saçar. İnsan onu her okuyuşta ilk defa karşılaşıyormuş gibidir; sanki 

hiçbir âyetini duymamış, görmemiştir^. 

Kur'an'ın lâfızları öyle lâfızlardır ki, sertleşip kabannca coşkun 

deniz dalgalan, yumuşaymca da âhiret hayatuun (dinlendirici) nefesle

ridir. Dünyadan bahsedince lâfızlanyla insanı ayakta durdurur, hayatını 

düzenler; âhireti anlatınca cennet râyihasmı ve cehennem feryadım ortaya 

getirir. Allah'm kereminden va'dlerde bulununca insanlann ağızlan 

1 ez-ZEMAHŞERİ el-Keşşâf..., C.IV, s. (Velid için) 647 - 648; (Ebû Cehil için) 
582.587 ve 777; (Ebû Leheb için) 814. 

2 el-Hadîd,57/ll, 18. 
3 el-Hucurât, 49/12. 
4 el-isrâ, 17/ 89; el-Kehf, 18/ 54. 
5 Seyyid KUTUB. Fî Zılâl . , c. VIII, s. 499; el-MEVDUDl, Tefh im. , c. I. s. 29. 
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(sevinçten) gayblara doğru güler; azabıyla korkutursa kalplerindeki 

sıtmadan dolayı dilleri titrer'. 

Kur'ân-ı Kerîm dağa indirilseydi boyun eğdirip parçalayacak güç-

tedir2. Dağların kendisiyle yürütülebileceği, arzın parçalanabileceği ya 

da ölülerin konuşturulabileceği^, dinleyince müşriklerin muüaka eüdlen-

diği* açıkça görülen bir kitaptırS. Şu âyet meali ile bu konuya son veril

mesi uygun olacakür ; "Gerçeği baülm başına çarparız da onun beynini 

parçalar; böylece batil ortadan kalkar"6. 

B. Amele Göre Karşılık Prensibi : 

Dünyadaki bütün canlılar içinde vazife ve sorumluluk taşıyan 

yegâne varlık insandır* .̂ Bunun da sebebi akıl ile donaülmış ve bir 

hedefe yönlendirilebilir olmasıdır. Esasen insan hayatim anlamlı ve 

değerii küan, onun belli bir görevle ve amellerinden sorumlu olarak 

varide sahnesine gönderilmiş olmasıdır. Dolayısıyla sorumsuz bir hayat 

yaşayanlar insanlık değerierini yitirmiş olanlardır. Ancak, Allah'ın 

huzumnda hesaba çekilmekten kurtulmak hiç kimse için mümkün 

değildir. 

8 ( 5 S ; ^ ' $ ü j ; ; 5 G î s ^ ; ^ ı l E Ü î ^ î ) 

1 Mustafa Sâdık er-RAFİİ, 'İ'câzu'l-Kur'ân ve Belâğatuhu'n-Nebeviyye, 
Tahk.: Muhammed Sa'îd el-URYAN, Mısır - 1965, s. 26 

2 el-Haşr, 59/21. 
3 er-Ra'd. 13/31. 
4 Fussilet, 41/26. 
5 el-Bürûc, 85/21-22. 
6 el-Enbiyâ. 21/18. 
7 Bkz. İnsamn Yaraühş Sebe^ î, s. 26. 
8 el-Mü'minûn. 23/ 115; Meali: "Sizi boşuna yaratüğınuzı ve Bize döndürülmeye-

ceğinlzi mi sandımz ?!" 
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tasana bu surumluluğunu her zaman hissettirecek:, donatıldığı aklı 

tatmin edecek ve istikrar kazandıracak, davramşlanna güvenle teşebbüs 

ettirecek temel nitelikli bir prensip gerekir. Bu prensip "amelin cinsinden 

karşılık" prensibidir. Bu prensip ile -tabir caizse ayağı yere değen- akıl, 

yönlendirilmesi için va'dedilen mükâfata daha hevesli olacak, İkazlara 

daha titizlikle uyacaktir. Kur'ân-ı Kerîm bu prensibe müsbet ve menfî 

yönlerde, tebşîr veya inzâr için sık sık başvurur: 

"İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir ?"i "İnsan ancak çalı.ş-

tığma erişü-. Onun çalışması şüphesiz, görülecektir. Sohra, karşılığı 

eksiksiz verilecektir"^. Allah gökleri ve yeri, hakkın ikâmesine sebep 

olarak ve herkesin kazandığı ne ise, kendilerine asla haksızlık edilme

yerek, karşılıklannın verilmesi için yaratmıştır3. 

Kur'an'ın çok esaslı bir özelliği, görünürde bir şahsın irtikâb 

ettiği davramşlann hepsinin geri bir harekede işleyene döndüğünü ısrarla 

tekarlamasıdır. Bunun için insanlann işlediği her günah "kendi kendine 

zulüm" deyimiyle anlatıhr^. Geçmiş ümmetierin kıssalan genellikle 

"Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı"^ ifa

deleriyle son bulur. Kur'an'm bu ısran, Allah'm Samediyyetini (hiçbir 

şeye muhtaç olmadığım, aksine her şeyin O'na muhtaç olduğunu) ve 

kullann ibâdeüerinin kendilerine hayır, günahlanmn da yine kendine 

zarar kazandırdığım^ vurgulamak içindir. 

1 er-Rahmân. 55/60. 
2 en-Necm, 53/39-41. 
3 el-Câsiye. 45/22. (Hasan Basri ÇANTAY'ın mealinden..) 
4 el-En'âm. 61120; el-En'fâl, 8/51; eş-Şûrâ. 42/ 30. 
5 el-Bakara, 2154.57.231; Âl-i 'Imrân, 3/117; el-A'râf. 7/ 23,160, 177; en-Neml, 

27/ 44; el-Kasas. 28/ 16; et-Talâk, 65/ 1. 
6 en-Neml, 27/ 40; er-RÛm, 30/ 41 ; eş-ŞÛrÛ. 42/ 30. 34. 
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Aynca Kur'an, iyilik ve kötülüğün -hardal danesi, hatta zerre 

kadar bile olsa- asla gizli kalmayıp değerledirileceğini belirterek insanın 

tebşîr ve inzâr türünden telkinlere daha kolay intibak etmesine yardımcı 

olur. Birkaç ömek: 

"...Doğmsu Rabb'in hem bağışlayan hem de can yakıcı azap ve

rendir ( . . . ) Kim yararlı iş işlerse kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse 

kendi aleyhinedir. Rabb'in kullara karşı asla zalim değildir"!. 

"Kötülük edenlerin yaptıklanna mukabil cezalandınlması, güzel hareket 

edenlerin de daha güzeUyle (mükâfatlandınlması için göklerde yerde ne 

varsa Allah'ındır"^ 

Kur'ân-ı Kerîm böylece insanı, bir yanda amel defteri, diğer yan

da idrâk ve kabiliyeti ile başbaşa bırakır. Ama yine de mükâfat va'dedip 

azapla tehdit ederek, onu avantajlı olduğu yöne yönlendirir. 

C. Geçmiş ve Geleceğe (Âhirete) Atıfta 
Bulunma : 

insanm dünya hayatına ve daha kesif olan âhiret hayatma yönelik 

tebşîr ve inzâr kavramlarından en büyük istifâdeyi sağlamak için hem 

geçmişi hem de geleceği konusunda da aydınlatılması gerekir. Ta ki 

nereden gelip nereye gittiğini, neden yaratilmış olup neye dönüştürüle

ceğini bilsin ve davramşlanm ona göre düzenlesin. 

Kur'ân'a göre dünya ve âhiret, gök ile yerin birlikte düşünüldüğü 

gibi, bir bütün olarak kabul edilir. Dünya, bedenin, âhiret de ruhun ülke

si değildir. Her ikisinin de ülkesi dünyada başlar, arada fasıla bulun

maksızın âhirette devam eder. 

1 Fussilet. 41/43.46. 
2 en-Necm, 53/31; H. Basri ÇANTAY'ın Meâli'nden. 
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Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Âdem'in yaratılması ile başlayan insan 

hayatınm kıssaları, âhiret gününün hâdiselerini dile getiren kıyamet 

sahneleri ile birbirine kuvveüe bağlanmışür. Öyle ki, insanm kalbine 

ikisinin bir olduğu, aralarında fark olmadığı şu şekilde idrâk ettirilir^: 

"Sizi dirilten, sonra öldürecek, daha sonra yine diriltecek olan O'dur. 

(O'nun biriiğini tanımayan ve nimetierini inkâr eden) insan, doğrusu pek 

nankördür^; "..Biz nankör olandan başkasım mı cezalandmnz? "3 

Bu iki ifâde biriikte düşünüldüğünde Allah'ın en büyük lütfü olan 

birinci hayata, sonra insanın ölümü ile biriikte en çok korktuğu yokluğa 

mahkum edilmeyerek yeniden kavuşacağı ikinci hayata dikkat çekilmek

te ve inanmama, Rabb'ini tanımama küstahlığında bulunanlar "nankör" 

diye nitelendirilmekte ve asıl cezalandınlacak suçluların bunlar olduğu 

inzâr edilmektedir. 

Allah Teâlâ, Kur'an'da insanın ya da insanlığın geçnüşine atıfta 

bulunurken Hz. Âdem'in yaratılışını bir başlangıç seçmektedir. Buna 

göre Âdem'in çamurdan yaratılması, meleklerin ona secde etmeleri, 

İblis'in büyüklük taslayarak secdeye yanaşmanıası ve buüun sonucu 

olarak rahmetten kovulması, Âdemoğullanna musallat kılınması hep 

önceden hazırianan "İlâhî PIan"da (Levh-ı Mahfuz) yer verilen hâdise

lerdir. Dolayısıyla insanlar dünyadaki hayaüan boyunca zıt kuvveüerin 

sürtüşmesi içinde yaşayacaklar, içlerindeki zu kuvvetierie de imtihan 

edileceklerdir 

Bu temayı konu alan âyetierie^ insanın yeryüzündeki konumu 

belirienmekte, nelerin etkisi alünda bulunduğu haber verilerek elde ede-

1 Muhammed KOTUB, ins. Psik.., c. I, s. 96. 
2 el-Hacc, 22/ 66 ; Krş. el-Mu'minûn, 23/14-16. 
3 Sebe', 34/17. 
4 Meselâ, Sâd, 38/71 -83. 
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ceği hayırlar ve uzak duracağı hususlarla kendisine yol gösterilmekte

dir'. Meselâ Hz. Âdem'in önce cennete konulması, ileride insanlann 

cennetteki nimeüerin miijdelenmesine cevaben, "görüp tatmadıkları" 

yolundaki muhtemel itirazlannı bir bakıma önlemeye yöneliktir. Aynca 

onlan dünyaya indirip zevk ile çileyi bir arada yaşatarak, yüksek nimet

lerin kıymetini takdir ettirmek sebebiyle olabilir. Nitekim Âdem (as) 

cenneti anlayamanuş, kadrini bilememişti. Bunun için daha aşağı bir 

nimet düzeyinden geçmesi gerekiyordu. İşte dihıyaya gönderilişimizin 

sebeblerinden biri de bu olabilir^. Şu âyeüer bu konuya ışık tutar: 

"İnin oradan hepiniz, tarafımdan size bir rehber gelecektir. Benim 

yoluma uyanlar için artık korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir, dedik. 

İnkâr eden ve âyeüerimizi yalanlayan kimseler cehennemlik olarüardır. 

Onlar orada temelli kalacaklardır"^. 

Dikkat edilirse, Hz. Âdem'in tevbesi kabul edilmesine rağmen 

yine topluca yeryüzüne indirilmektedirier. Ancak hemen, hidâyete uyma

ya dikkaüeri çekilerek; uyanlar tebşîr, uymayanlar inzâr edilmektedir*. 

1 Celal YILDIRIM. Meâ l , s. 4S5; Mehmet DİKMEN-Bünyamin ATEŞ, Peygam
berler Tarilıi, İstanbul - 1978, c. I, s. 104. 

2 Mehmet DİKMEN - Bünyamin ATEŞ. Peyg. Tar. c. 1. s. 104. 
3 el-Bakara, 2/38-39 
4 Hz. Âdem'in kıssada anlanlan durumu, başına gelen beşeri bir zayıflık (unuuna) 

amndan doğmuştur. Rabb'ine verdiği sözü ve üzerindeki "halifelik payesini" unut
muştur. Arzulanndan birinin peşine tükılıp irâdesinin şeytanın direküflerine 
uymasına gözyummuştur. O anda irâdesinin dizginlerini şeytan ele alımşür. 
Kur'an kıssayı böyle anlaür. İnsanlık olgusu da temelde aym minval üzre nesiller 
boyu devam eder gider. Fakat temelinde sapıklık ve bozukluk bulunan Ban ede-
biyau bunu, "Hz. Adem'in şahsiyeüni geliştirmesi" ve dolayısıyla kahramanlığı • 
sayar. Âdem'in yanılma ânını, kendi karakterini bulduğu an kabul eder. Buna 
paralel olarak, cenneü, insan hürriyetini mahvedici bulur, yok olmasım ister, 

Allah'ın hidâyetinden u ^ ve hayali bir "beşer - tann savaşrm sık sık tasvir 
eden ve beşerin insansı^^^nrlaragalip gelmesini uman eski Yunan masallarımn 
etkisi alunda kalan Baüedebiyatı, Hz. Âdem kıssasım işte böyle değerlendirir. 
(Muhammed KUTUB. Menhec. . . c . I . s. 198) 
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Kur'ân-ı Kerîm, daha soru-aki kavimlerin yaşadıklan kıssaları da 

ibretli sahneler halinde sergiler. Çünkü insan benliğinde -menfî ya da 

müsbet yönde- kıssalann kahramanlarma bürünme olgusu mevcuttur. 

Sahneleri izleyen hayalin uyamp gelişmesi veya kıssalann kahraman-

lanyla vicdanî bir ortaklık kurularak hislerine tercüman etmeleri gibi 

müessir bir güç, insanı âdeta büyüler, peşinden sürükler. Bu tür bir 

etkileme beşer tarihi ile başladı ve kıyamete kadar da sürecektir. Kur'an, 

kıssalara duyulan bu zaafı bildiği için terbiye ve olgunlaştırmada kıssa

lann en güzelini 1 ihtiva eder. Bu maksatla tarihî, temsilî ve yaşanmış 

kıssalara geniş bir şekilde yer verir. Kıssalan dermeyan etmesinin tek 

sebebi, insanlann ibret almalandır: 

"Andolsun ki her ümmete: 'Allah'a kulluk edin, azdıncı (put)lar-

dan sakımn' diyen Peygamberier göndermişizdir. Allah içlerinden kimi

ni doğru yola eriştirdi, kimi de sapıklığı haketti. Yeryüzünde gezin, 

Peygamberieri yalanlayanlann sonlanmn nasıl olduğunu görün"2. 

"Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi anidir. Andolsun ki benzer

lerinizi yok ettik; öğüt alan yok mudur ?"3 

Kur'an insana geçmişiyle ilgili ibretli sahneleri anlatırken, aym 

planda geleceğinede ışık tutarak dünya-âhiret bütünlüğünü kurar: "..Kim 

ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözü yerine 

getirene ise Allah büyük ecir verecektir""^. 

Allah yolunda savaşa çağrıldıkları halde, yere çakılmışçasına kaül-

mayanlann dünyadaki istikbâline, "(Savaşa) çıkmazsanız, Allah size can 

1 Yûsuf, 12/3. 
2 en-NahI, 16/ 36. 
3 el-Kamer,54/50-51. 
4 el-Feüh, 48/ 10. 
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yakıcı azapla azap eder ve yerinize başka bir millet getirir. Ona hiç bir 

zarar veremeyeceksiniz. Allah herşeye kadirdir" ̂  inzârıyla ışık tutarken, 

mü'min - münafık mukayesf yapılan şu âyetlerde de daha uzak geleceğe 

(âhirete) ait bilgiler yer almaktadır: 

"İnannuş erkek ve kadmlan, defterieri sağdan verilmiş ve ışıklan 

önlerinde giderken gördüğün gün onlara şöyle denilecektir: 'Müjde, bu

gün içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetier sizin

dir'. İşte bu büyük kurtuluştur. İkiyüzlü erkek ve kadınlar, mü'minlere 

'bizi de gözetin; ışığınızdan faydalanalım' dedikleri gün onlara: 'Ardınıza 

dönün de ışık arayın' denir. İnanarüar ile ikiyüzliüer arasına, kapısının 

içinde rahmet ve dışmda azap olan bir sur çekilir"^. 

Dünyada iken hidâyete ermeleri için içlerindeki şüpheyi atamama-

larmdan kaynaklanan bir ceza : içi rahmet doldu, ama dışı azap görü

nümlü bir kapı... 

"İkiyüzlüler, inanardara: 'Biz sizinle beraber değil miydik ?' diye 

seslenirier. Onlar 'Evet öyle, fakat sizler kendinizi aldatünız, bize de 

pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye 

düştünüz; sizi kuruntular aldattı, şeytanlar Allah'a karşı sizleri ayarttı' 

derieı"3. 

Pek çok yerde olduğu gibi Kur'an burada da, âhirette olacak bir 

olayı olmuş bitmiş bir hâdise kesinliği içinde anlatarak, geçmişle 

geleceği birbirine çok sıkı bağlamaktadır. 

1 el-Tevbe, 9/39. 
2 el-Hadîd,57/12-13. 
3 d-Hadîd. 57/14. 
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I V . P E Y G A M B E R L E R İ N TEBŞÎR V E Î N Z Â R 
F O N K S İ Y O N U 

Kur'ân-ı Kerîm'in ısrarla belirttiği gibi, insan başıboş yaratılma

mış!, bu dünyaya imtihan edilmek için gönderilmiştir^. Sağlıklı bir imti

han uygulanabilmesi için Allah'ın insanlara tüm hayır-şer yollanm bil

dirmesi gerekir. Emirlerini yerine getiren kullannm elde edeceği sevap 

ve mükâfatın açıklamp tebşîr edilmesi, şeytana uyup kötülük peşinde 

koşanların da çarptınlacaklan cezalardan haberdar edilmesi elzemdir. 

Bu sebeple Yüce Yaratıcı, insanlara bizzat uygulayarak öğretsin diye, 

onlarm içinden seçtiği kişileri peygamber olarak görevlendirmiştir^. 

İnsanlann dünya hayatında tâbi tutulacaklan imtihamn âdil ve 

tutarlı olması için Allah her kavme, kendi dilini konuşan Peygamberler 

göndermiş ki, insanlann Allah'a karşı daha başka bir bahaneleri kal-

masm*. Aynca Kur'an'da, bir kavme Peygamber göndermedikçe azab 

etmeyeceğmi defalarca belirtmiştir^. Çünkü insanlann doğru hareket 

etmeleri için. Peygamberleri belgelerle göndermiş, onlara kitap ve ölçü 

indinmiştir^. Hz. Mııhammed'in, insanlarm Peygamberlere olan ihtiya-

Cim dile getirdiği bir kaç hadîs-l göre, kişiler tek başlanna kaza-

1 el-Kıyâme, 75/36. 
2 el-MüIfc. 67/ 2. 
3 el-En'âm, 6/124; İbrahim, 14/ 11; el-Kehf, 18/ 110; Fussilet, 41/ 6; Muhammed 

Kimm, M e n h e c , c. I, s. 183. 
4 en-Nisâ, 4/65. 
5 el-En'âm, 6/131 ; el-İsrâ, 17/15 ; el-Kasas. 28/ 59. 
6 el-Hadîd. 57/25. 
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nacakları saadetin yollan ve kendilerini mahvedecek tehlikeleri bilemez

ler. Yaratılışlannda var olan hırs, şehvet ve şeytanın tesiriyle içine 

düşecekleri bir çok tehlikeler onlan çember içine almışür. Bir ateş çem

beri demek olan bu tehlikerden insanlan sadece Peygamberler kurta-

rabiliri. 

Buna karşılık inşam, bu dünyada daha çok manevî yönden, âhi

rette ise her bakımdan doygunluğa eriştirecek kazançlar müjdelenmeli ki, 

ibâdet ve takvaya istekle yönelsinler; Allah'ın kendileri için hazıriadığı 

haz sofralarından^ nasiplerini alsınlar. Peygamberiiğin diğer yüzU de bu 

tebşîr görevidir. Dolayısıyla Peygamberier hem mübeşşir, hem de 

münzirdirler. Bu konudaki pek çok âyetten ikisi şöyledir: 

Peygamberierin bu tebşîr -h inzâr görevleri, insanlann kalbi üze

rindeki fıtrî şifreyi tatminkâr bir şekilde çözüp nüfuz edebilmeleri için, 

onlann önce vicdanlannı uyandırmaktir. Onun için Allah, Peygam

berlerden güçlü bir ahd (CLû (JLL; ) almıştu- .̂ Allah'tan mesaj alma

ya layık görülen bir peygamber, insanlık değerierinin doruk noktasına 

1 Abdullah AYDEMİR "Peygamberlik :Allah Elçiliği" M.E.G.S.B. Din 
Öğreümi Dergisi, Ankara - 1988, sa. XY s. 34; Peygamberlerin kavimlerine 
nüfuz edişleri konusu şöyle açıklanabilir: Peygamberler hassas ve yıkılmaz şah-
siyederi ile korkusuzca ilahî tebliğaü ilan ederek, insanlan uyuşukluk ve düşük 
ahlâk geriliminden; Allah'ı Allah, şeytam da şeytan olarak açıkça görebilecekleri 
teyakkuz durumuna geçmeleri için vicdanlannı silkeleyerek uyandıran olağanüstü 
insanlardır. (Fazlur-RAHMAN, Ana Kon.., s. 83.) 

2 Abdullah AYDEMİR, "Peygamberlik..", s. 32. 
3 el-Kehf, 18/ 56; Meali: "Biz Peygamberieri ancak müjdeci ve uyancı olarak gön

deririz." 
4 el-A'râf, 7/188; Meali: "De ki.. 'Ben sadece, inanan bir milleti uyaran ve müjde

leyen bir Peygamberim." 
5 el-Ahzâb, 33/7; Fazlu'r-RAHMAN, Ana Kon.., s. 83. 
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ulaşmaktadır. Ebû Mansûr el-MÂTURİDÎ (ö. 333) ve Muhammed 

A B D U H (ö. 1905)'un deyişiyle, "bütün msanlıgm aklına eşit" ve 

uygun açıdan değerlendirilmelidir'. 

Şeytan, Hakkı aramakta olan bir kulu yanlış yola sevkedip diğer

lerine de öncü olmaya ikna ederek, iki misU cezîiya^ lâyık hâle getirmeye 

çalışmaktadır. Bu çabayı önledikten sonra doğru yola sevketmekle gö

revlendirilenler bütün zekâ, akıl ve hünerierim' kullanmak zomnda kal

mışlardır. Ne var ki problemin çözümü bizim özgür irâdemize bırakıl

mıştır. Prof. William JAMES'in deyimiyle "Ağaç meyvesiyle tamnır, 

köküyledeğir'3. 

Bu konuda Kur'ân'm sık sık Peygamberleri asla sommlu tutma

yıp, "Elçiye zeval olmaz" gerçeğini ifâde ettiğini görüyomz. Onlar tebşîr 

ve inzâr görevlerini yapacaklar, kuU.ar da kendi yaptıklarından kendileri 

hesaba çekileceklerdir: 

5 ( j ^ ^ ^ - f 3 . iLii JJÛÜ^ U J ) 

1 Şerafetün GÖLCÜK, Kur'an'da İnsan.,, s. 62. 
2 el-Ahzâb. 33/ 68. 
3 Muhammed İKBAL. Dini Düş.., s. 44. 
4 el-Enâm, 6/104; Meali: "Doğrusu size Rabb'inizdcn açık belgeler gelmiştir; kim 

görürse kendi lehine, kim körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin bekçiniz 
değilim". 

5 el-Enâm. 6/ 107; Meali: "Allah dileseyde puta tapmazlardı. Seni onlara koruyucu 
yapmadık, onlann vekili de değilsin". 
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A. Hz. Muhammed^den Önceki Peygamber
lerin Beşîr ve Nezîr Olarak Konumları : 

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Muhammed'den önceki Peygamberler 

kendi ümmeüeri içinde ele alınır ve yaşadıklan tecrübeler, Muhammed 

ümmetinin ibret alıp istifâde etmeleri için kıssalar (anekdot) halinde ifâde 

edilirler. Kur'an'da geçmiş bir peygamberin veya ümmetinin yaşadığı 

bir olay anlatildığı zaman, amacı tarihî bilgi vermek değildir. Bununla 

genellikle evrensel bir ahlâk dersi vermek ya da cihanşümul ve ha^al" 

gerçeği açıklamak amacı güdülür. Bu kıssalarda milletler topluca değer

lendirilir ve Peygamberlerin tebliğine karşı tutumlanna göre hakkettikleri 

ceza veya mükâfaüanm, hem bu dünyada gördükleri, hem de öbür 

dünyada görecekleri devandı vurgulamr. 

Kur'ân'a göre her ümmete bir peygamber gönderilmiş', her millet 

için muüaka bir uyarıcı bulunmuştur^. Hiçbir menüeket, öğüt vermek 

üzere gönderilen uyarıcıları olmaksızın yok edilmekle cezalandınlma-

mıştır3. Ardarda gönderilen bu Peygamberier*- gönderildikleri kavme 

açıkça tebliğ ve tebyin etsinler diye kendi kavminin diliyle gönderilraiş-

tir^. Bunlardan bir kısım Kur'an'da anlatılmış ama diğerlerine, kavim-

lerie Peygamberieri pek çok sayıda olduklarmdan, yer verilmemiştir. 

Ama hepsi de, getirdikleri her âyeti Allah 'ın izniyle getirmişlerdir^. 

1 Yûnus. 10/ 47. 
2 Fâur,35/24. 
3 eş-Şu'arâ. 26/208 - 209. 
4 el-Mü'minûn. 23/44. 
5 İbrâhîm. 14/ 4. 
6 en-Nisâ. 4/164; el-Mü'min, 40/ 78. 
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Peygamberlerin bazılan Allah ile doğrudan konuşma ya da başka 

sebeplerie birbirinden üstün tutıdmuşlardu-i. Aynca kendi içinden Pey

gamber gönderilen millet de, o zaman için diğer kavintüerden üstündür. 

Zira Allah, o şahsı o kavimden Peygamber seçmiştir. Ama bu üstün

lüğüne karşılık, tebşîr ve inzârlara uyına açısından o kavmin sorumlu

luğu da fazladır. Meselâ İsrailoğullan: 

. 'C4CS\ j^kılii j fsçU a : ^ ! J \ jjıj^ı ^ - l : ) 

Lfu Ji>. J L= JJÜ V j . I4i ^ ^ jLü ̂ je^ ; 

^ ( oij^, ^ -il J Jjj: 

ifadeleriyle üstünlüğü bildirilip inzâr da edilen kavim, açgözlülük gös

terip dünyayı âhirete tercihleri sebebiyle zillete maruz bırakılmışlardır : 

"...Onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu, Allah'ın gazabına 

uğradılar. Bu musîbetler, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere 

Peygamberieri öldürmeleri; karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalan 

sebebiyledir"^. 

Aslında insanlar tek bir ümmet idi. Allah, Peygamberieri tebşîr ve 

inzâr edici gönderdi, insanlann ihtilafa düştükleri şeylerde hüküm ver

sinler diye de o dönemdeki semavî Kitabı indirdi^. Peygamberierin gön

derilmesi ve yanlarındaki kitapların indirilişi insanlann hidâyete ulaşma-

lanm sağlayacak bir rahmetin neticesidir^. Gönderilen her Peygamber 

1 el-Bakara, 2/253. 
2 el-Bakara, 2/ 47 - 48; Mealleri : "Ey İsrailoğullan! Size verdiğim nimeti ve sizi bir 

zamanlar âlemlere üstün kıldığımı hatıdayın. Kimsenin kimseden faydalana
mayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir hediye alın-
rhayacağı ve yardun görülmeyeceği günden korunun". 

3 el-Bakara, 2/61. 
4 el-Bakara, 2/213, 
5 Bkz. en-Nisâ. 4/ 5-6; el-Kasas. 28/ 43; el-En'âm. 6/ 157; el-A'râf, 7/ 52, 253; 

Hûd. 11/ 7; el-Ahkâf, 46/12; en-NahI, 16/ 79; el-lsrâ. 17/ 82; el-Câsiye, 45/ 20. 
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yalmzca mübeşşir ve münzir olarak gönderilmiştir'. Ondan sonıa "inkSİ;: 

edenin inkârı kendi zarannadır, sâlih amel işleyenler de kendilerine rahat; 

bir yer hazırlamış oluriar. 

Peygamberler tebşîr ve inzâr görevlerine karşılık bir ücret de iste

mezler, onlann ücretleri Allah'a aittir^. Şu kadarı var ki, Peygamberier 

için en hoş şey, tebliğ ettikleri zaman çağırdıklan insanların kendi davet

lerine uymalan ve Allah katından getirdikleri katıksız hayn kabul etme

leridir. Ancak tebliğ yolunda birçok engeller vardır. Şöyle ki : 

Peygamberier de beşerdir, hayadan sınırlıdır^. Bunu bildiklerin

den vazifelerinde sabırsızlık gösterirler. Mûsâ (a.s) Rabb'ini hoşnut 

etmek için O'na mülâki olacağı Tûr'a doğm ilerlerken peşindekilerden 

aynlıp önce varmıştır*. Yûnus (a.s) kavminin inkârları sebebiyle başla

nna gelmeyen azap yüzünden kendisiyle alay edileceğini sanıp kızmış, 

başka insanlara peygaınberlik yapmak için yola koyulmuştur^. Hz. 

Peygamber ise, bazı kabîlerin ileri gelenleriyle muhatap olmayı, bir âmâ 

ile uğraşmaya tercih etmiş, bu yüzden Allah'ın itabına mâruz kalmıştır^. 

İnandığı davaya gönülden bağlanan Peygamberier ve diğer dava 

adamlan için en acı şey yalanlanmaktır, ama risâletin bir tarafı da budur. 

Bu durumda tebliğlerine defalarca yeniden başlamalı, tekrar tekrar anlat-

malıdıriar. Radyo alıcısında kayıp bir frekansı yakalar gibi aniden bir 

hidâyete erdirme vesilesini yakalayabilirler. İnsanların kalbine aniden 

1 el-En'âm, 6/48. 
2 eş-Şuarâ,26/109,127,145.164,180; Muhaıaplanndanücrel isteselerdi, onlann teb

şîr ve inzâr hususlanna ikna olmaları epeyce zoriaşırdı. (Bkz. Yâsîn. 36/20- 21). 
3 el-Enbiyâ, 21/8. 
4 Tâhâ, 20/ 83 - 84. 
5 el-Enbiyâ. 21/87. 
6 'Abese, 80/1 - 10. 
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inzâr edildikleri şeylerden bir korku, ya da tebşîr edildikleri şeylere bir 

heves geliverir ve hidâyete ererier. Bir yeis hali vâkî olmuşsa, yanıbaş-

larmda bulunabilecek bir müjde imdada yetişiverir. Yunus (a.s.) 'm, 

( ûjIlİJI o - ^1 . CJI VI İJI "î,. y şeklindeki içli dua-

smm kabul edildiğini gösteren şu ifâde, Peygamberier ve onlann şahsm-

da bütün mü'minler için "derde derman bir müjde"dir: 

2(6u- jJi ı<^Juîrj . •yS\^i\^j'^(^\I) 
Demek ki Peygamberier beşîr ve nezîr konumunda görev yapar

larken kendilerini seçip görevlendiren Mürsil'in^ desteğine ihtiyaç duy

muşlardır. Kur'an bu noktada, Peygamberierin sadece, yerine göre teb

şîr, yerine göre de inzâr ile görevli olduklarmı, insanları hidâyete erdir

mek için kendilerini yıpratmamalannı; kavimlerinin hesabmın Allah'a ait 

olduğunu anlatmaktadır. Peygambere düşen gayret, davayı bazı kişilere 

hoş göstermek maksadıyla taviz vermeksizin yol almaktır. 

Bu konuda şeytan, bir takım hareket ve sözlerle kendine bir giriş 

noktası bulsa da Allah, onun hilelerine karşı koymuş, âyetlerini sağlam-

laştmmşör^- Olay, sadece bir Gaıânik hâdisesi değil, bütün Peygam

berieri ilgilendiren umûnıi bir olaydır. Beşer olmalanndan kaynaklanan 

hata ve içtihad yanlışlan da ilâhi mesajlarla düzeltilmiştir^. 

Sonuç olarak Peygamberler, insanlan, tevarüs ettikleri bâtıl ve 

kötü alışkanlıklanndan vazgeçirmek için inzâr ağıriıklı tebliğ görevi 

1 el-Enbiyâ, 21/ 87, Meali: "Senden başka tanrı yoktur. Seni lenzîh ederim. Doğrusu 
ben haksızhk edenlerdenim". 

2 el-Enbiyâ, 21/88; Meali : "Biz de ona cevap verip, onu üzüntüden kurtarmışük. 
İnananları böyle kurtannz". 

3 ed-Duhân, 44/5. 
4 el-Enbiyâ, 21/ 81 - 82; el-Hacc. 22/ 52 - 54. 
5 el-Enbiyâ, 21/78. 
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yapmışlardır, demek mümkündür. Kur'an'da da geçmiş ümmetlerin 

kıssaları; hak ettikleri cezalar, azaplar ve çeşiüi musibeüerie nesillerinin 

yok edildiği ifadeleriyle biter. Şuarâ Sûresi'nde "Peygamberieri inkâr 

etmenin akıbeti mahvolma cezasıdır" hükmünün tarihi örneklerinin 

sergilendiğini görmekteyiz. 

B. Hz. Muhammed'in Beşîr ve Nezîr Olarak 

Konumu : 

"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönder

dik, fakat insanlann çoğu bunu bilmezler"' ayeti ile, "De ki: Ey insanlar! 

Ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi Allah'ın elçisiyim"^ âyeti, 

Hz. Muhammed'in evrensel bir gaye için gönderildiğini anlatmaktadır. 

Önceki Peygamberlerin kendi zamanlarındaki bütün insanlara gönderil

meleri gibi bir cihanşümullükyanmda, birde Peygamberierin sonuncusu 

olmasının kattiğı, "kıyamete kadar gelecek nesillerin de Peygamberi 

olması" boyutu, Hz. Muhamnıed'in peygamberiik sınıriarınm genişliğini 

ortaya koymaya kâfi gelir. "Dileseydik her köy (ya da kasabaya) bir ne

zir gönderirdik"^ âyetinin karşıt anlamı, "Fakat cihanşümul inzâr göre

vini sana verdik" olmalıdır. Çünkü bir sonraki âyette "Öyleyse kâfiriere 

itaat etme, Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihâda gir"* ifâdeleri pey-

gamberhğin ağu- sommlulugunu gösterir. Diğer yönü ile o, tüm insan

lığa ve bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş kevnî bh âyettir^. 

1 Sebe'. 34/28. 
2 el-A'râf. 7/158. 
3 el-Furkân. 25/51. 
4 el-Furkân. 25/52. 
5 el-Enbiyâ. 21/107; Muhammed KUTUB. Menhec..., c . I , s. 184. 
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insanlara kendi aralarmdan bir hidâyet rehberinin gelmesinin, 

inanmalarım engelleyen bir bahane ve onları şaşırtan bir tuhaflık(l)' 

olmasının aksine, Allah'ın, Peygamberini beşer olarak göndermesinin 

asıl hikriıeti, onlara "en güzel ömek (IL:>0^ )"olmasıdu-2. 

Öyleyse Rasûlüllah, hislerine mağlup insanları menmun etmek ve 

onlara pratik değeri olmayan bir takım nazarî kaideler öğretmekle görevli 

değildi. Aksine, getirdiği kaideleri kendi yaşayışıyla tarif edip açıkla

makla sommludur^. Bunun için başta kendisinin, dini hâlis kılarak 

ibâdet etmesi ve müslümanlann ilki olması emredilmiştir*. Mü'minûn 

Sûresi'nin ilk dokuz âyetini okuyup da, 'İşte RasûlüUâh'ın ahlâkı 

böyleydi' diyen Hz. Âişe, Kur'ân'm düsturlanyla Hz. Peygamberin 

yaşayışınm aynılığım en kısa şekilde îzah etmiştir^. 

Kur'an terbiyesiyle elbette herkes Hz. Muhammed'in kopyası ola

maz. A m a . kısmen o seviyeye ulaşması, ya da yaklaşma idealini içinde 

yaşatması dâima mümkündür. Sahabe ve tabiîler arasında oldukça yük

sek misâller mevcuttur. Öyleyse en mütekâmil şekli çizip de insanlara 

sergiliyen metod, Kur'an sisteminin metodudur. Ne bir hayal ürünü, ne 

de realiteden uzak bir ideler âleminin teorileridir^. 

Rasûlüllah, bu tip şahsiyeüeri oluşturmaya Safâ tepesindeki ilk 

inzârla başladı. İlk vahy âyeüerinin gelmesiyle peygamberiikle görevlen-

1 el-tsrâ,ll7/94;Sâd.38/4. 
2 el-Ahzâb, 33/21. 
3 el-Bakara, 2/151; el-Cum*a, 62/ 2; Fazla bilgi için bkz. Mikdâd YALÇIN, 

Hakâiku't-Tab'..., 46 
4 ez-Zümer, 39/11 - 12. 
5 MÜSLİM. Sahîhu Müsl im, Müsâfirîn, 139; (Sahthu Müslim Tercüme 

ve Şerhi. Tere.: Ahmed DAVUDOĞLU, IsJanbul - Ly., IV. 235) 
6 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c. I. ss. 235 - 236. 
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dirildiğini anlayan Hz. Muhammed, daha sonra, kesik kesik alann 

sinyallerine benzeyen, 

' ( . ^ U JjJJj _ j S ^ ^ uu V j _ _j>3Jlj 

âyetleriyle de inzâr görevine çağmlıyordu. Özellikle ilk nazil olan bu vb. 

âyetlerin neden böyle kesin, kısa, öz ve volkan patiamaları gibi olduğu 

ya da küçük bir gedikten akmaya çalışan müthiş bir ırmağı andırdığı, 

onlann inzâr fonksiyonu açısından bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır. 

Rasûl-ü Ekrem'in tebliğe başlarken uygulayacağı ilk strateji, 

( J İ , ~ P J J Ü Î J ) düstûruydu^. O , buna uymakla beraber, 

toplumun içinde bulunduğu fecî dummu farkettiği için çok acele ediyor

du. Bu sebeple bazan, halisane öğrenmek ve tekâmül etmek niyetiyle 

gelen kimseler yerine, arkasında pek çok kişiye ömek olabilecek ekâbir 

takımıyla meşgul olmayı yeğliyor, hatta etrafındakiler îman etmiyorlar 

diye adeta kendine kıyacak oluyordu^. Ama inzâr bu demek değildi. 

Birçok âyet ona, inanmayanlardan dolayı sıkıntıya düşmemesini, 

kimseyi zoria îmana getirmekle mükellef olmadığını, Kur'an'ın yalnız ve 

yalnız uyarmak ve hatıriatmak için indiğini bildirerek yol gösteriyordu. 

Öyle ise Hz. Peygamber, kalplerin kilitlerini açmak, zorla gönül

lere nüfuz etmek veya ruhlara hâkim olmakla mükellef değildi^. Manen 

kör ve sağır olan, ölü gibi ilgisiz kalanlan hidâyete erdirmeye uğraşma-

1 el-Müddessir, 74/1 - 7; Mealleri : "Ey örtüye bürünen Muhammed! Kalk da uyar -
Rabbini yücelt - Giydiklerini temiz tut - Kötü şeyleri terkeuneye devam et -
Yapüğın iyiliği çok görerek başa kalkma - Rabbin için sabret". 

2 eş-Şu'arâ, 26/ 214; Meali: "Önce yakın hısımlarım uyar." 
3 Bkz. eş-Şu'arâ. 26/ 3; Krş. Tâhâ. 20/1 - 3. 
4 Bkz. Fâur, 35/ 22; Seyyid KUTUB, Fî Zılâl. . . c. X, s. 23. 
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yacak', onlar için ilziilmeyecelctir^. Çiinlcü onların ne koruyucusu^, ne 

de vekilidir*. Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada insanlar, "Bize 

bir müjdeleyici ve îkaz edici biri gelmedi ki.." diyerek bahane ileri 

sürmesinler diye gönderilen bb beşîr ve nezirdir^. Bu görevini sık sık 

hatırlaüTiası, Kur'ân'm ondan istediği bir husustuı^. Bu âyetlerin hemen 

ardmdatı, 7 ( ^uTı ) ^ {"U^ ^^^^^ 

9( (J. Ji j ) i0( ^ ^ ^ j/x5 C ^^/Jiis) 

vb. ifâdelerle Hz. Muhammed'in tebliğ görevini tebşîr ve inzâr görev

leriyle sınu-lamış, gerisini -gafletten uyaran bir üslupla- Yüce Yaratıcı, 

Kendisi'nin üstlendiğini bildirmiştir. 

Şu âyette ise, Hz. Peygamber'in îkaz edici vasfımn smınm aşma

yan en yüksek potansiyelde bir inzâr hissedilmektedir: 

1 Bkz. en-Neral. 27/ 80 - 81; er-Rûm, 30/ 52 - 53, 60. 
2 Bkz. Al-i 'Imrân. 3 /176; en-Neml. 27/ 70; Lukmân. 31/ 23. 
3 Bkz. en-Nisâ. 4/ 80; el-En'âm, 6/104; Hûd. 11/ 86. 
4 Bkz. el-En'âm. 6/107; el-isrâ. 17/ 54; ez-Zümer. 39/ 41; eş-Şûrâ, 42/ 6. 
5 Bkz. el-Mâide. 5/19. 
6 Bkz. Yûnus, 10/108. 
7 Yûnus, 10/ 99, Meali: "..O, hüküm verenlerin en iyisidir". 
8 el-Mâide, 5/19; Meali: "..Allah hergeye kadirdir". 
9 el-Furkân, 25/ 58, Meali .-"..Kullanmn günahlanndan Kendisi'nin haberdar olması 

yeler". 
10 el-Mâide, 5/ 99; Meali: "..Allah, sizin açıkladıklanmzı da gizlediklerinizi de 

bilir". 
V 

11 el-Ğâşiye, 88/ 25-26; Mealleri: "Doğrusu onlann dönüşü Bizedir ve sonra hesap
larım görmek de Biz'e düşmektedir". 

12 er-Ra'd, 13/40. Meali: "Hesap gönnek Biz'e düşer". 
13 el-Enbiyâ, 21/ 108-109; Mealleri: "De ki: Tannmzın tek bir tann olduğu bana 
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Âyette geçen "îzân" kavranu, barış döneminin bittiğini, savuş 

döneminin ilân edildiğini açıklamak demektir. Henüz Mekke döneminde 

nazil olan bu âyette ise savaş ilâm değil, ama aynı kuvvette, "Ben herkese 

eşit olarak açıkladım; haber verilen tehlikenin yakın nu uzak mı olduğunu 

bilemem! Ona göre tedbirinizi alın" mânaları ifâde edilmektedir*. 

Tebliğ görevinin inzâr yönü, bir silahın geri tepmesi gibi, bazan 

Hz. Peygamber'i psikolojik olarak etkilemiş ve tebliğinden bir sonuç a-

lıp alamayacağı konusunde derin düşüncelere sevketmiştir. Tebliğ göre

vinin Allah tarafından verilmesi dolayısıyla, muüaka ilân edilmesi gere

kiyordu. Diğer taraftan, gerçek durum, gerçek olduğu kadar da fecî idi. 

Tek kelime ile bu dâva, imkânsızı başarmak demekti^. Ama ilâhî destek 

ondan ayrılmamış; acele etmemesini, önceki "işin erbabı" Peygamberler 

gibi sabretmesini^, insanlan hikmet ve güzel sözlerie davete devam etme

sini, çetin bir tarzda değilde en güzel üslupla mücâdele vermesini"*, emre-

dildiği gibi dosdoğru olmasını ve asla etrefmdaki müşriklerin arzuianna 

uymamasmı^ öğüüemiştir. Aynca en büyük mucize olan Kur'ân'ı zapt 

edip koruyacağmı da garantilemiştir^. 

Bu melodik bilgi ve garantiden başka, Peygamber'in şahsına ve 

onun şahsında bütün inananlara müjdeler verilmiştir. Umut, Peygam

berier de dâhil, her insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtu:. Bu nedenle, 

"Size düpedüz açıkladım. Tehdit edildiğiniz şeyin yakın mı, uzak mı olduğunu 
bilemem!". 

1 Krş, el-Bakara, 2/ 279; "îzân" kavramı için bkz. ez-ZEMAHŞERî, el-Keşşaf. III, 
139; EBUSSUUD, irşâd... c. III, s. 356. 

2 Fazlu'r - RAHMAN, Ana Kon,, s. 186. 
3 en-Nahl. 16/126; el-Ahkâf, 46/ 35. 
4 en-Nahl, 16/125. 
5 en-Nahl, 16/126; eş-Şûrâ, 42/15. 
6 el-Kıyâme, 75/16 - 18; el-A'lâ, 87/ 6. 
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tatmin edilmesi elzemdir. Özellikle çaresizlik içinde bunalıp sıkıntıdan 

şaşakalmış insanlara verilecek müjdenin önemi çok büyüktür. Acıkınca 

yenen kum ekmeğin lezzetine benzer. Hassaten, yaptıklanna pişman 

olmuş kişileri korkutmak yerine, onlara umut vermek gerekir. Zarariı 

davramşlanm olumlu yöne kanalize etmek için en etkili metod, ümiüen-

dirmektir; o anlarla ilmîde büyük ihtiyaçlan vardır. Kur'an, insanlann 

bu ihtiyaçlanna cevap olarak Peygamberleri -özellikle Hz. Muhammed'i 

(s.a.v)- münzir olduğu kadar mübeşşir sıfatıyla da göndermiştir. 

Kur'ân'm açık beyamna göre, Hz. Peygamber beşîr', mübeşşir^ ve 

mübeşşi-rûn'dandır^. Bu nedenle müjdelemek, Kurân'ın bir prensibi 

olduğu kadar, onun uygulayıcısı Hz. Peygamber'in de en önemli 

vasıflanndan biridir. 

Hz. Muhammed, inzâr ifâde eden âyeüerin çoğunlukla nazil oldu

ğu Mekke döneminin sonlanna doğm, ümmeti için olduğu kadar kendisi 

için de gerekli olan müjde ve mükâfat ihtiyacına cevap olarak, Mi'râca 

muhatap olmuşm. Gangoh'lu (Hindistan'da) büyük İslâm mutasavvıfı 

Abdülkuddûs, Mi'râc olaymı şöyle değerlendirir : "Hz. Muhammed 

(s.a.v), Mi'râc'da göklerin en yükseğine, cennetin en yücesine ulaşap 

geri döndü. Allah'ın huzumnda yemin ederim ki, eğer böyle bir mer

tebeye ermiş olsaydım, asla geri dönmezdim.." O, bu ifâdeyle, bir velî 

ile bir Peygamberin psikolojik farkına ne derece nüfuz ettiğini en isâbeüi 

bir .şekilde belirtmektedir*. 

Mi'râc'da aldığı müjdeyi aynı benaklığı ile ümmetine dağıtinak ve 

bu sûreüe tarihe yön veren güçleri İslâmî gayelerle donatmak için Hz. 

Peygamber geri dönmüş, acele etmeden, sabıria; kâh inzâr ve kâh tebşîr 

1 el-Bakara. 21119; Sebe'. 34/ 28; Fâür, 35/ 24; Fussilet, 41/ 4. 
2 el-tsrâ. 17/105; el-Furkân. 25/ 56; el-Feüh, 48/ 8; cs-Saff. 61/ 6. 
3 el-Bakara. 21213; en-Nisâ, 4/165; el-En'âm, 6/ 48; el-Kehf. 18/ 56. 

4 Muhammed İKBAL, Dinî Düş,., ss. 171 - 172. 
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ederek görevine devam etmiştir. Şu âyeüer bu konuyu tam anlaımyla 

özeüemektedir: 

' ^ j } ^ ] • 4 ı j r J 

C. Peygamberlik Görevine Mucize Desteği : 

Peygamberlik, tevhid inancmm bir gereği olarak, kendini tehdit 

eden sınırlan zorlamak, ortak hayat kuvvetierine yeniden yön ve şekil 

vermek için fırsat aramaktır. Hayatın fânî yönü, Peygamberin kişiliğin-

deki sonsuzluk derinliklerine gömüliü- ve sonradan taze bir güçle yeni

den fışkınr. Peygamberiik, çevresindeki eski gidişatı yok edip yeni 

yönler ve taze tarzlar tayin etmektir^. 

Çalışıp kazanmakla elde edilemeyecek bir rütbe olan peygamberiik 

görevini, Allah kendi seçtiği peygamberiere vermiştir^. Ardından da 

onların doğmiuğunu ispat için mûcizelerie desteklemiştir*. Mucizeler 

Peygamberiere iki açıdan destek verir: Önce Peygamberi, peygamber

liğinden haberdar eder. Sonra da çevresindekiler için ona inandırıcı ve 

güven verici delil olur. Meselâ, Hz. Musa'nın üzerine dayandığı, dava-

1 el-Ahzâb, 33/ 4 5 ^ , Mealleri: "Ey Peygamber! Biz seni şâhid, müjdeci uyana; 
Allah'ın izniyle O'na çağıran, nurlandıran bir ı§ık olarak göndermişizdir. İnanan
lara, Rabb'lerinden büyük lünıf olduğunu müjdele. İnkarcılara ve ikiyüzlülere 
ilâal emie, eziyetlerine de aldırma. Allâlı'a güven; güvenilecek vekîl olarak Allah 
yeter". 

2 Muhammed İKBAL, Dinî Düş.., s. 172 
3 Bkz. el-En'âm, 6/124. 
4 Osman KARADENİZ, Dirii ve İlim Açısından Mucize, Basılmamış Öğre-

üm Görevliliği Tezi, İzmir-1981, s. 91 (eş-ŞEHRİSTÂNÎ, Nilıâyelü'l-ikdâm, 
422'den naklen..). 
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nna yaprak silkelediği... asasının akıp giden bir yılan oluvermesi, önce 

kendisini korlcutmuş, sonra Peygamber olduğuna inandırmış, daha soma 

da Firavun ve askerlerine karşı inandıncı delil olmuştur'. 

Hz. Muhammed (s.a.v) de Hirâ mağarasında ilk defa vahye muha

tap olduğunda korkmuş, karşılaştığı olaylan Hz. Hatice'ye anlatüktan 

sonra korktuğunu söylemişti. Daha sonraları ise zaman zaman karşı

laştığı zor anlarda gösterdiği mucizelerden kendisi de moral desteği 

almıştır. Hadîslerde anlatılan "Ağacın Hz. Peygamber'e doğm yürümesi" 

mucizesinin^ Peygamber'e verdiği moral ve etrafmdakilere inandmcı 

delil olması o kadar içiçedir ki, meselâ Kâdî 'lyâd (ö. 544h./ 1149m.) 

bu iki hususu değerlendirirken, "Peygamber'in hüznü, kavminin 

kendisini yalanlamasından dolayı idi. O halde Hz. Peygamber'in mucize 

istemesi kendisi için değil, yalanlayanlar içindi" diyor ve hadîsin 

sonundaki " ^ - l i : bu bana yeter" ifâdesini kaydetmiyordu^. 

Ancak bu başlık altında mucizenin, inananlan tebşîr ve inanma-

yanlan inzâr etmesi açısmdan, ikna edeci yönü üzerinde durulacaktır. 

Kelâmcılarm büyük çoğunluğuna göre, peygamberlik iddiasında 

bulunan kimsenin, peygamberliğinin doğmiuğuna delil olmak üzere, bu 

iddiasma uygun bir tarzda mucize göstermesi gerekmektedir. Bu sebeple 

kelâmcılar, "mucize olmaksızın bir Peygamberin sözünü tasdîk etmek 

1 Bkz. Tâhâ, 20/18 - 24; el-Kasas. 28/30 - 32. 
2 Bir gün Peygamberimiz. Kureyş'in kötülüklerinden kana boyanmış ve hüzünlü bir 

halde iken Cebrail (a.s) gelip kendisine, "Yâ Rasûlallah ! Sana bir âyet (mucize) 
göstermemi ister misin?" dedi. Peygamberimiz de "Evet göster" diyerek vadinin 
ötesinde bir ağaca baktı. Bunun üzerine Hz. Cebrail," Haydi o ağacı çağır" deyin
ce Peygamberimiz onu çağırdı, ağaç yürüyüp önüne geldi ve durdu. Sonra Cebıâil 
Hz. Peygambere, "Ağaca yerine dönmesini söyle !" dedi. Peygamberimiz de öyle 
yapmca ağaç yerine döndü. Bunun üzerine Peygamberimiz, • bu bana 
yeter" demiştir, 

3 Ebul-Fadl,'lyâd b. Mûsâ ( K Â D Î ' l Y Â D ) . eş-Şifâ bi Ta 'r î f i Hukûki'l-Mus-
tafâ, Byy. - 1290h. c. I. ss. 255 - 256. 
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vacip değildir" hükmüne varmışlardır'. 

Aslında îman, mucizeye muhtaç bir iş değildir. İman edecek kabi

liyette yaratılan insanın, inanmak için Allah'ın yarattığı lâhâla takması 

yeteriidir^. Fakat düşünmeyen, düşünmediğini dahî anlayamayan karak

terleri de İlâhî tebliğ ile tanıştıracak, inzâr ve tebşîr edilen kavramlarla 

yüz yüze getirecek ve onlan da hidâyete sevkedecek işaretlere ihüyaç 

vardır. Onlara da anlayacaklan cinsten âyeüer (mucizeler) gösterilmelidir. 

Aklını kullanmayanlan, ancak gözleriyle görebilecekleri müşahhas muci

zeler etkileyebilir. Kullanmn îman kapasitelerini farklı farklı yaratan 

Allah, onların hidâyeüerini kolaylaştırmak için de, duyularına hitap eden, 

kapasite ve karakterierine uygun ipuçlan demek olan mûcizelerie Pey

gamberlerini desteklemiş, böylece Peygamberlerine ve kullanna yardım 

etmiştir. Antk mucizelere de "sihirdir" diyenler ve bir safha ilerideki 

tebşîr ve inzâr nişanlarım görmezlikten gelenler, müjde ve tehdiüere 

kulak tıkayanlar, dünya ve âhiret azabım hakkeünişlerdir. 

Mucizelerin; "âlimlerin idrâk edebildiği, her şeye şâmil olan 

âyeüer", "câhillerin ilgi duyduğu şimşek, ay ya da güneş tutulması vb. 

hâdiseler", "kolay inanmayanlara hitap eden ve Peygamberierde mucize, 

velîlerde keramet adıyla ortaya çıkan olağanüstü olaylar" gibi çeşiüeri 

vardır. Bir de inatçı inkârcılann, nieydan okurcasına aşırı istekleri 

üzerine izhar edilen bir takım hâdiseler vardır ki bunlara, " i ^ o L l : 

inanmayacakların kuyusunu kazan mucizeler" adı veriür. Bu tip mucize

ler ortaya çıkınca -tebşîr ya da inzâr ifâdeleri etki etmez olmuş demektir 

1 Sa'düdîn Mes'ûd b.'Ömer et-TEFTÂZÂNÎ, Şerhu'l- 'Akâid, İslanbul - 1310, 
s. 166; Ebû YÜSR Muhammed PEZDEVÎ, Ehl-i Sünnet Akaidi, Tere. 
Şerafeddin GÖLCÜK, istanbul - 1980, ss. 136- 139. 

2 Muhammed HEYKEL, Hz. Muhammed Mustafâ, Tere: Ömer Rıza DOĞ
RUL, istanbul - 1972, s. 59. 
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ki- inanmayanlar Âd, Semûd vb. kavimler gibi helak edilirler'. 

Dolayısıyla burada mucizenin, tebliğ ve hidâyete müsbet katkısı 

yanında, mucizeyi algıladığı halde yine inanmaması halinde, ona muha

tap olan fert veya kavmin helakine sebep olacağı noktası da hatırdan 

çıkanlmamalıdu-. Yani mucizenin, hidâyet ve îmanı kolaylaştmcı, ümit 

ve şevk verici yönü varsa, gerçekleşmesinden sonra inanmayanları kötü 

şekilde cezalandırmasıyla üçüncü şahıs veya kavimlere ibret olması ve bu 

şekilde onlan inzâr etmesi yönü de vardır. Binâenaleyh Kur'ân'm, tanı-

nunda görülen "inşam hidâyete uzaktan yönlendinme" özelliği, mucize 

bazında da muhafaza edilmiştir. 

"Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak öncekilerin onlan 

yalanlamış olmalarıdır. ( . . . ) Oysa Biz mucizeleri yalmz korkutmak için 

göndeririz. Sana, 'Rabb'in şüphesiz insanlan kuşatmıştır' demiştik. 

Sana gösterdiğimiz riiyâ (mi'râc^) ve Kur'an'da lanetlenmiş ağaçla 

(zakkum)^ sadece insanları denedik. Biz onlan korkutuyoruz, fakat bu, 

onlam taşkınlık vermekten başka bir şeye yaramıyor!."* 

Bu âyeüer, Mekke müşriklerinin "Rasûlüllah'tan Safâ tepesini 

altm ve gümüş yapma" gibi bir mucize istemeleri üzerine nazil olmuştur. 

ÂyeÜerden anlaşıldığına göre, daha önceki kavimler de bu tür mucizeler 

istemişlerdi ki, asıl maksaüan inanmak değildi. Allah Teâlâ, onlann 

Peygamberierden istediği mucizeleri tahakkuk ettirmiş, fakat îman eöne-

dikleri için onları helak ebnişti^. Aym "Sünnetullah", Muhammed kav

mi için de sözkonusudur. Ancak Allah, onların helak olmasını istemedi-

1 Elmalıh Hamdi YAZIR, Hak Dini, c. V, s. 4184. 
2 EBUSSUÛD. İrşâd, c III. s. 223; es-SÂBÛNI. Safvet.., c. III, s. 166. 
3 Bkz. es-Sâffât. 37 67; ed-Duhân. 44/43. 

4 el-isrâ. 17/59 - 60. 

5 el-ALOSÎ. Rûhu'I-Me'ânî, c. XV. s. 106. 
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ğinden, istedikleri mucizeleri de yaratmayı murâd etmemiştir. Yoküa 

bu konuda Allah'ın irâdesine engel yoktu. Bu yüzden, "Keudilatit\fc^ 

okunmakta olan kitabı sana indirmemiz, onlara yetmemiş mi? Elbette 

îman eden bir kavim için bunda rahmet ve ibret vardıı"' îkazıyla îman

larını hârikalara değil de hakikatlere dayandırmaları istenmektedir^. 

İnsanın hür iradesiyle ulaştığı, tabir yerindeyse, kendi alın teri ve göz 

nuruyla kazandığı îmamn, hârikalara dayanmayan ve gayba istinâd eden 

îmâmn gerçek îman olduğu ihtar edilmektedir. 

Peygamberinüz de ünunetinin, kendisinden Hz. Salih'in kavminin 

istediği âyetler (mucizeler) gibi mucizeler istememelerini ihtar etmişti^. 

Netice olarak Allah, kullanm hidâyete yönlendirecek mucizeler 

yaratarak Peygamberlerine destek olsada, insanlann cüzi irâdelerini 

cebre dönüştürecek ve tebşîr - inzâr kavramlannı gölgede bınkacak dere

cede bolca mucize izhârına izin vermemiştir. Bu da sonuçta kullanmn 

lehinedir, rahmetullâhın bir tezahürüdür. 

D. Tebşîr ve İnzânn Tebliğ Açısından 

Değerlendirilmesi : 

Peygamberier tebliğ ile görevlendirilmişlerdir. Gelen vahyi insan

lara duyurmak, açıklamak ve bizzat yaşayarak çevresine ömek olmak 

tebliğin boyutlarıdır. Tebliğ karşısında insanlann kayıtsız kalmamamian, 

ikna olup aksiyona geçmeleri için ise, Peygamberierin hepsi tebşîr ve 

inzâr üslûbunu tatbik ederier. Yani Peygamber, insanları kötülüğe karşı 

uyarmak ve iyiliklere teşvik için de müjdelemek için gelir. Yani genel 

1 el-'Ankebût,29/51. 
2 Osman KARADENİZ, Mucize., s. 93 vd. 

3 Hasan Basri ÇANTAY. Kur'an-ı Hak.., c. II, s. 519. 
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olarak bütün Peygamberlere, özellikle de Hz. Muhanuned (s.a.v)'e 

vahiy gelmesinin', Kur'ân'm inzal edilmesinin sebebi inzâr^ ve gerek

tiğinde bunun karşılığı olarak -. ' tebşîr etmek, kısacası "tebliğ etmek" 

ve sonuç olarak "Allah'ın dini" kavramım devam ettirmektir, yoksa kav

minin fertleri arasında boy göstermek değildir^. 

Kur'ân-ı Kerîm'in beyânına göre, insanm kendinden ayuamadığı 

hasletlerinden alaycı oluşu'*, dünyaya ve içindekilere meftun oluşu ,̂ 

toplum olarak atalanmn dinine bağlı oluşlan^ inşam inkâra sevkeden 

başlıca sebeplerdir^. Her Peygamber, kavmindeki bu illetletlerle uğraş

mak zomnda kalmıştır. 

İstisnasız her Peygamberin, "Allah'tan başka ilâh yoktur" dediği 

zaman karşılaştığı bir muhalefet vardır. Kur'ân'm beyâmna göre, ortak 

karakterli bu muhalefetin ortak sebebi; Peygamberlerin kâfırierden, 

"yaraticı" kabul ettikleri varlığı, "Rabb ve ilâh" olarak da tammalarmı ve 

hiçbir kimseyi Allah'ın yerine koymamalan istemeleridir. İnkarcı insan

lar, Peygamberierin bu taleplerini kabullenmeye hazır değillerdir^. 

Görülüyor ki bir tebliğ olayında, bir Mübelliğ (Peygamber) ile bir 

de tebliğe muhatap olan (Peygamber kavimleri) vardu-. Peygamber 

kavimleri, kendi hayat süreleri içinde tebliğe karşı diğer insanlann tem

silcisi durumundadırlar. Öyleyse tebşîr - inzâr ameliyesinin tebliğde 

1 Sâd,38/70. 
2 eş-Şu'arâ, 26/193 - 194; el-Kasas, 28/46. 
3 Ebul-Berekât Abdullah b. Ahmed en-NESEFÎ, Medârikü't-Tenzîl ve Hakâl-

ku't.Te'vîi,(Tefsîru'n-Neşefî)Mısır-Bty, c . I , s. 185. 
4 el-Bakara, 2/14 -15; el-En'âm, 6/5 - 6; el-Hıcr, 15/11; ez-Zuhnıf, 43/7. 
5 el-En'âm, 6/130; el-Câsiye, 45/ 35. 
6 el-Kehf, 18/ 55. 
7 Şerâfeuin GÖLCÜK, Kur'an'da ins.., ss, 25 - 26. 
8 Erol GÜNGÖR, İs lâm' ın. . . ss. 267-268. 
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oynadığı rolü, Peygamberlerin, kavimlerini hidâyete sevkedebilmeleri 

yönünden ve kavimlerin muhatap oldukları tebliğe tepkileri yönünden 

değerlendirmek mümkündür. 

1 - Peygamberler Yönünden : 

İnsamn fizik anlayışımn üstünde bir varlığa sahip olan Allah ( c c ) . 

Kendi irâdesini ya da emrini, insamn hayrına olmak üzere, insan nev

inden bir habercisine (peygamber) açıklar. Çünkü Allah, lisan hudutla

rının üstündedir; dil, kelime ya da ses ile tarif veya takyid edilemez, yani 

kayıt alhna alınamaz. Şöyle bir mecaz ile anlatılabilir: 

Vahy elektrik akımı. Peygamber de elektrik ampulleri gibidir. 

Vahyin teması ile Peygamber nur saçmaktadır. Peygamberin ana dili 

ampulün rengi mesabesindedir. Ampul, akım gücü vb. hususlar, bizzat 

Cenâb-ı Hakk tarafından belirlenir'. Sonuçta peygamberier tebliğ ışığını 

saçarlarken^, tekdüzelikten hoşlanmayan ve değişikliğe meyilli olan insan 

fıtratına uygun olarak -altematif akım gibi zıt yönlü- olan tebşîr ve inzâr 

metodunu uygularlar. Bu metodun gel - gitleri, önce vahye medar olan 

Peygamberiere moral ve alarm vererek onlan "mübelliğ" formunda 

tutuyor, sonra da kavmini tahrik ederek dîne alakasızlıktan kurtarıyordu. 

Nübüvvet ışığımn yanması (tebliğ) için gereken diğer şartlardan 

bazılan da şu âyetlerde belirtilmiştin "Nitekim size, kendi içinizden, 

âyetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size Kitab'ı ve hikmeti öğreten ve 

size bilmediklerinizi bildhen bir Peygamber gönderdik"^. Peygamber 

gönderilmesi bh kavme veya bir yöreye has değildin Kur'ân'm beya-

' Muhammed HAMÎDULLAH. islâm'a Giriş, s. 44. 
2 el-Furkân. 25/61; el-Ahzâb. 33/46 
3 el-Bakara. 2/151; Krş. Âl-i Imrân. 3/164. 
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luna göre Yüce Allah, her ünunete bir Peygamber göndermiştir : 

Dolayısıyla beşîr ve nezîr konumuyla Hz. Muhammed'e benzeyen önceki 

Peygamberlerin muhatabı olmayan bir kavim yoktur: 

Aynca Peygamber ile gönderildiği millet arasmda anlaşmayı 

kolaylaştırmak, onun verdiği müjde ve yaptığı îkazlan etkili kılmak için, 

Allah'ın vahyi o peygambere, milletinin dili ile indirihniştir : 

2- Peygamberlerin Kavimleri Yönünden : 

Kur'ân-ı Kerîm önceki Peygamberierin kavimlerini ibretli kıssalar 

hâlinde anlatır. Peygamberlerin tebliğine gösterilen tepkileri, tebşîr ve 

inzâra doküman halinde ortaya koyar. 

Kur'an aslında Tevrat ve încil gibi kıssa kitabı değildir. Âyetleri 

arasına serpiştirilmiş halde kıssalara da yer vermesinin sebebi, insanla-

rmfıtraüîcabı kıssalara duyduklan ihtiyacı, onlann hidâyet ve eğitimine 

yönelik olarak karşılamaktır. İnsanı doğrulukla eğitmek, ibret alarak 

hakkı bulmasım sağlamak ve hayatının ana hedefini göstermektir*. 

1 Yûnus, 10/47, Meali: "Her ümmeün bir Peygamberi vardır. Onlara Peygamberieri 
geldiğinde, aralannda adaletle hüküm verilmiş olur. Onlann haklan yenmez". 

2 Fâtır, 35/ 24, MeSli: "Şüphesiz Biz seni, müjdeci ve uyancı olarak, gerçekle gön
derdik. Geçmiş her ümmet içinde mutlaka bir uyana bulunagelmişür". 

3 İbrâhîm, 14/4; Meali: "Kendilerine apaçık anlatabilsin diye, her Peygamberi kenefi 
millelİDİn diliyle gönderdiL Allah dilediğini saptınr, ve dilediğini doğru yola 
eriştirir. Güçlü olan, hâkim olan O'dur". 

4 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c. I. s. 199; ismail CERRAHOĞLU, "Kur'
an'da ins." s. 86; Mehmet Fanık BAYRAKTAR, Ögn- Öğrt. Mün.., 
ss. <i8- 50 
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Eğitim için insanlann kıssalara duydukları ihtiyacı çok iyi bilen 

Cenâb-ı Hakk, onlann hayat ve ölümlerinin gayesi olan imtiham' kay

betmelerini istememekte, kötü akıbetten inzâr için, önceki kavmin basan 

ya da başansızlıklanndan kısa kısa bahsetmektedir. İlâhî davete kulak 

vermeyen ve Peygamberleri tasdik etmeyenlerin fecî sonlan gözler önü

ne serilirken^, diğer taraftan Hz. Âdem'den beri bütün Peygamberiere 

ve onlara inananlara Allah'm yardım ettiği bildirilmekte^, daha da edeceği 

tebşîr edilmektedir. 

Önceki Peygamberierin kavimlerini tek tek ele almak 

tezin hacminin ve gayesinin dışına çıkmak olur; buna gerek de yoktur. 

Bu tür detaylar daha çok Peygamberier Tarihi branşının konusudur. 

Burada topluca bir değeriendirme yapılması yeterii olacaktır. 

Allah Teâlâ, gönderdiği Peygamberier ve onlann kavimleri hak

kında Kendisi'nin bir takım sünnetieri olduğunu*, ve hiçbir şeyin, sün

netlerini değiştirmeye gücü yetmeyeceğini^ belirtmiştir. Geçmiş millet

lerin kalmtilan üzerinde yapılacak gezi ve gözlemlerin bu sünnetieri ispat 

ettiğini^, üstelik Kur'an'da da açıklandığını"^ haber vermiştir. Aynca her 

kavmin yaşadığı hâdiselerin ve tebliğ karşısında aldıkları tavıriarm 

birbirine benzediğini, bundan sonra da benzeyeceğini^ açıkianuştu- .̂ 

1 Bkz. el-Mülk, 67/2. 
2 Hûd, 11/ 120; el-Ankebût, 29/ 14 - 40. 
3 el-Hacc, 22/ 15.40; es-Sâffât, 37/116; el-Mü'min, 40/50. 
4 Âl-i jmrân, 3/ 137 ; el-isrâ. 17/77; el-Ahzâb. 33/ 38,62... 
5 el-isrâ, 17/ 77; el-Ahzâb. 33/ 62; Fâur, 35/43; el-Fcüh, 48/ 23. 
6 Âl-i İmrân, 3/ 137; En'âm, 6/ 11. 
7 en-Nisâ, 4/26. 
8 el-Bakara. 2/118,124; En'âm. 6/ 148; el-Enfâl. 8/ 38; el-Hıcr, 15/15. 
9 Lülfullah CEBECİ. "Kur'an Sosyolojisi üzerine Bir Deneme", tslâm? 

Araşürmalar Dergisi. Ankara - 1987. sa. 111, s. 6. 
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Kısacası Kur'an, tebliğin tebşîr ve inzâr mesajlarına karşı kavim

lerin tutum ve davramşlanmn sonuncunun, ilâhî kanunlara bağlı olarak 

değerlendirilip mükâfat ve ceza verildiğine, yani smırlı bir determinizm 

prensibinin câri olduğuna dikkat çekmektedir. Buna göre insanlann fen 

veya toplum olarak içinde yer aldıklan hak - bâtü mücâdeleleri, savaşlar, 

zaferler, iktidar değişmeleri ve sonuçta ilâhî imtihanın kazanılması ya da 

kaybedilmesi, "Sünnetullah" adındaki kaideye göre v u k u bulmaktadır. 

Çünkü Allah, irâdesini abes yere değil, hikmetine göre kullanmaktadır. 

Kur'an'da önceki Peygamberlerin kavimlerinin yaşadığı olaylar 

anlatılırken, Muhammed Ümmetinin onlardan ibret almasımn hedeflen

diği belirtilmişti. Bu ibret kavramında, onlann övülen taraflarmm ömek 

alınması ve kınanan davranışlanndan uzak durulması istenmektedir. 
'" > ^ ^ 

Meselâ Salih (a.s)'m "-dUl Â5Ü : Allah'ın devesi" mucizesinin nakledil

mesi', Mekkeli azgın putperestleri bir defa daha uyarmaya yönehk bulu-

nuyorken, mü'minlere de zaferin yakın olduğu müjdesini veriyordu^. 

Sayılan az da olsa Hz. Salih'e inananların kurtarılması, Kur'ân'a ina

nanların yüreklerini serinletirken, inanmayanların toptan helak edilmeleri 

de inanmamakta direnenlerin yüreklerini sızlatnuştu". 

Muhtemeldir ki, "kıssalardan çıkarılan hisselerde" inzâr kavramı 

daha baskındır. Çünkü Allah, helak olmuş kavimlerin yıkıntılannda ve 

kıssalannda aklını kullanacak insanlar için alâmetler bırakmıştır3. 

Zaman zaman da onların dünyada iken mâruz kaldıkları bu azaplardan 

daha da dayamimaz bir âhiret azabının kendilerini beklediği haür-

latılarak^, kıssaların amacı inzâr yönüne kaydu-ılmıştır. 

1 Hûd, 11/64 - 68. 
2 Celâl YILDIRIM, Meal., s. 230. 
3 Bkz. el-'Ankebût, 29/ 35; ez-Zâriyât, 51/ 37; el-Kamer, 54/15. 
4 el-Bakara, 2/114; el-Mâide, 5/ 33,41; el-Hacç. 22/ 9; ez-Zümer. 39/ 26; Fussilet, 

41/ 16. 
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I K I N C I B Ö L Ü M 

TEBŞİR ve İNZÂRIN DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAYAN UNSURLAR 

ı . S O R U M L U L U K HISSI 

I L Y A R A T ı C ı Y A K U R B I Y E T ve I B Â D E T 
I S T E Ğ I 

ı H , D U A ve T E V E K K Ü L 

ı V . T E V B E ve I S T I Ğ F A R 

V . Ö L Ü M K O R K U S U ve N E F I S 
M U H A S E B E S I 





TEBŞÎR ve İNZÂRIN DEVAMLILIĞINI S A Ğ L A Y A N 

FAKTÖRLER: 

Kur'ân-ı Kerîm'de gerek tebşîr, gerekse inzâr kavramlannın birbi

rinden ayrılmadan, ardarda ifâde edildiğini, "Kur'an'da Tebşîr ve İnzânn 

Boyutlan" başlığı altında açıkladık. Arka arkaya ve birbirinden uzaklaş

madan getirilen müjde ve îkaz ifâdeleri, insanı etkilemek için birbirinden 

ayn ve bağımsız olduklan intibaını veririer. Elbette ki, inzâr kavramlan 

bıküncı bir periyodik tekrara, müjde haberieri ise etkisini gittikçe silecek 

bir biteviyeliğe mâruz bırakılmamıştir. 

Diğer taraftan, sağa - sola devamlı yalpa vuran kararsız bir sürece 

de bağlı değiller. Kur'an sayfalan arasında bazan bir - iki çift, bazan da 

daha çok müjde ve îkaz elemanlı tebşîr ve inzâr kavramlan, insan haya

tına bir bütünlük ve devamlılık içinde yansırlar. Nasıl ki göz, film kare

lerini ekranda bir animasyon bütünlüğü içinde görürse, âyetierdeki tebşîr 

ve inzâr ifâdeleri de; insanın sorumluluk hissi, ibâdet arzusu, dua, tevek

kül, tevbe ve nefis muhasebesi gibi kavramların bütünleştirdiği Islârnî 

hayat fonunda aynı devamlılık ve canlılığı sürdürür. 

Tezin bu ikinci bölümünde, Kur'an'daki tebşîr ve inzâr kavram-

lanna, devamlı ve etkin bir güç kazandıran bu yardımcı unsuriar içinde 

bir açıklık getirme gayesi güdülecektir. 
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ı . S O R U M L U L U K HİSSİ 

İnsan hareketli makinayı îcad ettiği zaman, bunun marş mekaniz-

masma muhtaç olduğu kadar stop mekanizmasına da ihtiyacı olduğunu 

tesbit etmişti. Sonra bu gerçeğin kendi bünyesinde de henüz doğmadan 

yerleştirilmiş olduğunu farketti : Nefsin arzu ve emelleri, onu harekele 

sevkeden itici gücü oluştururken, akıl ve şuur da insanı kontrol etmekte, 

gelişigüzel hareket etmesini engellemektedir. Bu konrol ve stop makeniz-

ması; ahlâk, gelenek, aile reisinin baskısı veya toplumun bizatihi kendisi 

değildir. Bu makenizma, yeni doğan bir çocukta bile, görmeyen göz, 

konuşamayan dil ve yürütmeyen kas gibi doğuştan vardır. 

Bu fıtrî ya da saklı gücün ortaya çıkarak tesirini gösterebilmesi 

için, başlangıçta başkalarımn yardımına ihtiyaç vardır. Hayat safhalarına 

uygun bir bakım, eğitim ve dîni terbiye sayesinde otokontrol (somm-

luluk) makenizması işleriik kazamr'. 

İnsamn sahip olduğu güç, ihtiyaçlarmın çok üstündedir ve hay

vanlarda olduğu gibi zarûreüerle sınırii değildir. İnsandaki ihtiyaç fazlası 

bu eneıjiyi israf etmektense, inzâr - tebşîr kumandasıyla yüce hedeflere 

kanalize eden, işe ve üretime yönlendiren, daha doğrusu Allah'ın hilâfe

tini demhte etmek için harcatan makenizma, kontrol makenizmasıdır. 

Eşref-i mahlûkât adayı inşam en çok övgüye değer kılacak başarı, 

kontrol makenizmasıyla insanın sommluluk hissinin biriikte çalışmasıyla 

ortaya çıkar^. Böyle ibr çalışma ise,insamn fıtii mizacına uygun, tebşîr -

inzâr örgüleriyle örülmüş özel bir yönlendinne plâm olmaksızın hayat 

1 Muhammed KUTUB, ins. Pslk., c. I . ss. 222 - 223. 242 - 243. 
2 Aym eser, s. 245. 
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büş ve anlamsızdır. Bu noktadan, insanın ameline göre ödüllendirileceği 

ya da cezalandınlacağı kıyamet ve âhiret bilgisine ulaşıyoruz'. 

Cidden derin olan sorumluluk kavramı, tebşîr ve inzâr ifâdelerinin 

canlı ve ayakta tutmak istediği bir kavramdır. Buhar makinasından çıkan 

gücün geri dönüp buhar süngüsünü idare etmesi gibi, sommluluk kav

ramı da, tebşîr ve inzânn kopukluğunu giderip etkisini devamlı tutmak

tadır. Bunun için Kur'an, insanm sorumlu olduğunu devamlı telkin 

eder ve canlı tutar : "İnsan kendisinin başıboş bırakılacağım mı sanır ? 

Şüphesiz bu sorumluluk hissi, hayatm içine doğduğu bir beşiktir. 

Kur'an'daki tebşîr ve inzârın sık sık ve canlı kelimelerle ifâde edilmesi, 

insanın başıboş bu-akılmadiğim, göğün yerin ve ikisi arasındaki her şeyin 

oyun ve eğlence olsun diye yaratılmadığını^, insan şuurunun derinlik

lerine işlemek içindir: 

Bu ifâdelerie her ferdin sorumluluğnun ayn olduğu belirülirken, 

bazı yerierde de bir insanın sorumluluğu organlarına bölüştürülerek dile 

getirilir: 

1 Seyyid Muhammed Hüseyin TABATABÂÎ, İslâm'da Kur'an, s. 17. 
2 el-Kıyâme, 75/36. 
3 el-Enbiyâ. 21/16 - 17; ed-Duhân, 44/ 38. 
4 el-Mü'minûn, 23/115, Meali: "Sizi boşuna yaratüğımızı ve Bize döndüriilmeye-

ceğinizi mi sandınız ?". 
5 et-Tevbe, 9/ 105; Meali : "(İstediğinizi) yapın ! Allah, Peygamberi ve mü'minler 

işlediklerinizi göreceklerdir. Hepiniz, gaybı da görüleni de bilen Allah'a döndürü
leceksiniz; O da size işlediklerinizi bildirecektir". Krş. et-Tevbe, 9/ 94. 
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Bir başica yerde de, organlara dağıtılan sorumluluğun âhiretteki bir 

çeşit tezahürü niteliğinde şu inzâra yer verilir: 

Kısacası, bu kadar inceliklerle sommluluğu anlatılan insamn -eğer 

düşünme melekesini iptal etmemişse- sommluluğundan aimmn akıyla 

kurtulup mükâfatı hak edebilmesi için yapılan îkâz ve verilen müjdeleri 

içine iyice sindirmelidir. Bu da, Allah'ın Semî' ve Basîr sıfatları yanın

da diğer murakabe kavramlanm hatu-dan çıkarmamakla mümkündür. 

Cc.c.) 

A . Allah'ın/Görmesi ve İşitmesi : 

Allah Teâlâ, kâinatı ve insanlan yaratüktan sonra onları başıboş 

buakmadığı gibi, âhirette vâki olacak bir mükâfat veya cezayı sadece 

ihbar etmeyi de onlar için yeterli görmemektedir. Aksine kulunun dünya 

âhiret boyutundaki hayatmda, bir an bile ondan gâfıl olmadığım pek çok 

yerde bildirmektedir^. Binâenaleyh insan mutlak bir gözetim altında 

bulunmakta, söz ve davramşlan bütün detaylanyla tesbit edilmektedir; 

kıyamette ortaya dökülecektir. 

AJlah, kulunu çok yakından, hattâ nüfuzu ile iç dünyasına girerek 

içeriden murakabe etmektedir. Yarattığı kuluna, onun şah damarmdan 

1 el-isrâ, 17/ 36 - 37, Mealleri: "Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, 
• göz ve kalp. bunlann hepsi, o şeyden sorumlu olur. Yeryüzünde böbürlenerek 
• yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilersin". 

2 Yâsîn, 36/ 65, Meali: "İşle o gün ağızlarım mühürleriz; Bizimle elleri konuşur, 
ayaklan da yapüklarma şâhiüik eder". 

3 Meselâ, el-Bakara, 2/ 74.85, 140, 144. 149; Âli tmrân. 3/ 99; el-En'âm. 6/ 132; 
Hûd, 11/123; İbrahim, 14/42; el-Mü'minûn, 23/17. 
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daha yakındır ve nefsinin insana neler fısıldadığını bilmektedir^ 

İlerideki sayfalarda, "Dünya Hayatmda İlâhî İmtihan" başlığı altın

da daha genişçe ele alınacağı gibi, Allah, ilk insandan bu yana bütün 

insanlan sınamak için yaratmıştır, bulûğundan vefatına kadar her insan, 

Allah'ın Rab'lığım tanıması veya inkâr etmesi ve bunun sonucu olarak, 

itaat veya isyana yönelmesi kavşağında denenmektedir. 

Hz. Mûsâ, Isrâiloğullarına, Firavun ve ordusuna karşı galibiyet 

müjdesini verirken, hemen arkasından denemeye tâbi tutulacaklannı da 

şöyle inzâr ediyordu: 

Bu imKhotn» ve âhiretteki sorguya çekilmeye peygamberierin de 

dâhil olduklan şu âyette belirtilir: 

ü j ' ^ / ^ . o0\ ^ 1 iy) y b i i ) 

H 6>ju (îr 

Hz. Muhammed (s.a.v)'in ümmeti adına duyduğu bu endişedir ki, 

yaptıklarım Allah ' ın görüp durduğu ve emrolunduğu gibi dosdğru olma

sının gerektiği bildirilen âyet*, onun saçını ağartmıştır. 

Kur'ân-ı Kerîm, genel üslûbuna paralel olarak, murakabe alünda 

bulunduklannı insanlara kabul ettirdikten sonra, mü'minleri zâlimlere 

1 Bkz. Kâf, 50/16. 
2 el-A'râf, 7/129, Meali: "Mûsa da dedi ki: 'Rabb'inizin yeryüzünde düşmanlanmzı 

yok elmesi ve yeryüzünde sizi onlann yerine geçirmesi umulur. O zaman sizin 
nasıl davranacağınıza bakar"". 

3 el-A'râf, 7/ 6, 7, Mealleri: "Andolsun ki kendilerine Peygamber gönderilenlere 
soracağız, Peygamberiere de soracağız. Andolsun ki, yapüklarını kendilerine bir 
bir anlatacağız. Zîra onlardan uzak değiliz". 

4 Hûd, 11/112. 
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yakınlığa meyletmekten ateş ile inzâr ediyor; Allah'tan başka dostlarının 

olmadığını tebşir ediyor, aksi halde, O'dan bir yardım göremeyeceklerini 

inzâr ediyor'. 

Daha sonraki âyetlerde ise, 

2 ( 2A İ-^I '^Î -î/ UİI o l i ' . s • ^JL'^- /a İ J İ •. ) buyurarak 

-adalet unsuru içinde- yine tebşire dönüyor. 

Kur'an'da Allah'ın görmesi ve işitnıesi çoğu kere biriikte zikre

dilir. Bu sıfaüar iki âyette Cj-l-î j ^ ) şeklinde teaccüp fiiliyle 

yer almaktadır. Yine, görme sıfatı 43 âyette (Cri-^l ) tarzında sıfat-ı 

müşebbehe sîğasıyle anlatılmakta, Semî' sıfatı ise, adı geçen teaccüp ifâ-

delerinden başka 10 yerde ( ) , 6 yerde ( ) ve 32 yerde 

de ("Jİ-lıJI ) sıfatlarıyla birlikte zikredilmektedir^. Bu kadar süc zikre-

diüneleri, kulun, murakabe edildiğinin şuuruna varmasına verilen önemi 

gösterir. 

Kulun somut şeyleri daha iyi algılayabildiğim bilen Allah, "Semî'" 

sıfatını insamn daha iyi kavrayabilmesi için, "Şüphesiz ki Rabb'in hep 

gözetlemektedir ( i\^JX^ dCj Sj )4 buyurmaktadır. Bununla sanki 

insamn, yüksek bir gözetleme kulesinden gözetlendiğini, dolayısıyla sıkı 

bir kontrol altında tutulduğunu şuurunun derinleklerine işlemektedir. 

Dolayısıyla Allah'ın, büyük - küçük her davranışıyla, kulunu gözaltında 

tuttuğunu bildirmesi, inzâr edildiği şeylere karşı vahyin caydıncılık 

vasfım arttırırken; insamn kendini yapayalnız hissetmemesi açısından ta 

tebşîr edilmesine bir çerçeve çizmektedir. 

1 Hûd, 11/ 112- 113. 
2 Hûd, 11/114 -115, Mealleri: "..Bu öğüt kabul edenlere bir öğüuür. Sabret, Allah 

iyilik edenlerin ecrini elbette zayi etmez". 
3 Muhammed FuâdABDÜLBÂKÎ, Mu'cem.., ss. 121 - 122, 360. 
4 el-Fecr, 89/ 14. 
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B. Kirâmen Kâtibin Melekleri ve Amel 

Defteri: 
insanın murakabe altmda tutulduğunu somut bir şekilde kabul 

etmesi için, Allah "yazıcı melekler" ve "amel defteri" kavramlarına da 

Kur'an'da yer verir: 

insanın üstün makam sahibi birinin yanında kendini daha iyi kont

rol edeceği gerçeğinden harekede, meleklerden görevlendirilen yazıcdara 

niçin "Kirâmen Kâtibin" isnrünin verildiğini daha iyi anlıyoruz. Bu 

meleklerden her insan için ayrı bir çift görevlendirilmiştir^. İnsanın sağı

na ve soluna oturmuşlar ağzından çıkan her sözü kaydetmektedirler^. 

Biz bu iki meleğin amelleri nasıl kaydettiğini bilmiyomz. Atala-

rmuzın aklından bile geçmeyen birçok kayıt vasıtalanm; teyp, video, film 

ve bilgisayarı ve bunlann bant ve disketlerini bildiğimiz halde, meleklerin 

amellerimizi ne ile ve nasıl kaydettikleri bizce meçhuldür. Bilinmesi de 

gerekli değildir. Bu işlemi kayıt vasıtalarından biri ile smıriamanın lüzu

mu da yoktur. Önemli olan, davranışlarımıza çeki-düzen vermek, kendi

mizi mikrofon veya kamera karşısında ve canlı yayında hissedeceğimiz

den daha dikkaüi olmaya alıştırmaktır. Hatta zaman zaman insan, bu 

kayıt işini Allah'ın kendisinin üsdendiğini de düşündükçe bir taraftan 

1 el-İnfilâr, 82/9-12, Mealleri : "Şunu iyi bilin ki, siz ısrarla dini yalanlıyorsunuz, 
(ama) yapüklannızı bilen (ve yazan) değerii kâtipler de var". 

2 et-Tânk, 86/4. 
3 Kâf, 50/17 - 18. 
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haşyete bürünürken, diğer taraftan iyi amellerin tam anlamıyla değeden- : 

dirileceğinden emin ohnaktadu-'. 

Allah Teâlâ'nın yazıcı meleklere, insanm, hayatı boyunca sergi

lediği davramşlan kaydettirmesinden anlaşılan diğer bir husus da âhirette 

hakettiği mekâfat ve cezayı kendi eliyle kazandığmı idrâk ettirmektedir. 

İnsan müşahhas belgelerie daha iyi ikna olur. Dolayısıyla, kendisine 

va'dedilen müjdeleri ve tehdit edildiği cezaları kendi yapuklanna karşılık 

hak ettiğini, kirâmen kâtibîn'in yazdığı "kitap : amel defteri" sayesinde 

daha iyi kabullenecektir. AUah, amel defterini konu alan âyeüerin sonun

da "Kendi'sinin kimseye hak-sızlık yapmayacağını" dile getirmekte^, 

böylece insanın cezadan kaçıp mükâfata koşmasını kolaylaşürmaktadır. 

Aynca "yazıcı melekler" veya "amel defteri" kavramlarından son

raki âyeüerde, birbirine benzer üsluplarla, insanın önüne, serbestçe tercih 

edebileceği iki yolun çizilmesi de inşam yönlendirmede etkili olmaktadır. 

Şöyle k i : 

^ j ..i-ujd ı̂ Jô . lili ^J^l ^ : C_-> dOc ^jJI liL-iü ^ , ) 

1 Bkz. el-Enbiyâ. 21/ 94; el-Câsiye, 45/ 29; en-Nebe', 78/ 29. 
2 el-İsrâ, 17/13 - 14; el-Kehf, 18/ 49; el-asiye, 45/ 28. 
3 el-isrâ, 17/14 - 15 ; Meali: "Oku kitabını. Bugün, sana hesap sorucu olarak kendi 

nefsin yeler. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de 
saparsa kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahım çekmez." 

4 el-Câsiye, 45/ 29 - 31; Meali: "..Biz yapuklanmzı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. 
inamp yararlı işler işleyenlere gelince, Rabb'leri onlan rahmetine garkeder. işte 
bu, apaçık kurtuluştur. Ama inkâr eden kimselere denir ki: Âyetlerim size okun
muş, siz de suçlu bir millet olmuştunuz değil mi ?" 
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C. imtihan (İnsanm Denenmesi) : 

Kur'ân-ı Kerîm imtihan kavramını, "belâ, ibtilâ ve fitne" isim

leriyle ifâde eder: "İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece 'îman ettik* 

demekle bırakılıverileceklerini mi sandılar ? Andolsun ki Biz, onlardan 

öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları da, 

yalancılan da ortaya çıkaracaktır"^. 

Şüphesiz ki Allah, imrihana çekmeden önce de kalplerin, îmanla

rında gerçekçi olup olmadıklarını bilir. Ancak, bu konuda kullanna kendi 

anlayışları ölçüsünde davranarak, insanlar gibi, hiç kimseyi kalbinden 

geçenlerie muaheze etmiyor; onlan işledikleri amellere göre değerlen

diriyor. Allah'ın ezelî ilminde var olan bilgiyi vakıa ile ayan-beyan 

ortaya koymak, böylece kullanmn da mü'mini münafık ya da kâfirden 

ayırdetmelerine imkân üınımak için imtihan etmektedir. Binâenaleyh 

Cenâb-ı Hak insanlan, haklarında bildiği mücened gerçeklere göre değil, 

yaptıklanna göre hesaba çekmektedir. Bu, O'nun lütfunun, adaletinin ve 

insanlan mükâfat - ceza prensibine göre terbiye ettiğinin bir göster-

gesidir^. Dolayısıyla Allah, gökleri ve yeri, yeryüzündeki süs kabilinden 

şeyleri, ölümü ve hayatı tamamen, insanlann hangisi daha iyi amelde 

bulunacak diye yaratmıştır*. 

1 el-İnfıiâr, 82/10-14; Meali: "Oysa yapuklannızı bilen, değerli yazıcılar sizi gözet
lemektedirler. İyiler, şüphesiz, nimet içindedirler. Allah'ın buyruğundan çıkanlar 
da doğmsu, cehennemdedirler." 

2 el-Ankebût, 29/2 - 3. 
3 Seyyid KUTUB. H Zılâl;., c. XI, s. 32. 
4 Hûd. 11/17; el-Kehf. 18/7; el-Mülk, 67/2. 
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Hz. Peygamber de dünyanm yaratılışı, insarüarm hilâfeti ve imti

hana tabi tutulması hususlan arasındaki bağlantıyı "Allah sizi halifeler 

olarak bu dünyaya gönderdi ki, nasıl amel edeceğinizi ortaya koysun"' 

hadîsiyle anlatnuştır. Asla abesle iştigal etmeyen Cenab-ı Hakk, gökleri, 

yeri ve insanlan böyle bir hikmetle yaratmıştır. 

Hayat çalışma ve hazıriık alam, ölüm ise çalışmalann değerien-

dirileceği, müjdelenen ya da tehdit edilen sonuçlara ulaşılacağı ebedi var

lık sahasına geçişi sağlayan bir terhis noktasıdır. Bu nedenle de kendi 

başına bir inzâr özelliğine sahiptir. 

Destoyevski, "Karamazov Kardeşler" de, "Eğer Tanrı yoksa her

şey mubahtır" der. Birçok insana göre aynı şey âhiret konusunda geçer-

lidir^. Âhiret hayaünda da "onmak veya mahvolmak" noktası olan haşr 

imtiham, odak noktası niteliğindedir. 

İmtihanın zulme varmaması, ancak başarılıyı başarısızdan kesin 

bir çizgiyle ayu-an ciddi bir deneme olması gerekir. Allah, kullanna zulm 

olmasm diye kendi aralarmdan birini Peygamber göndermiş, kendi dille

riyle vahiy yollamışür. Ancak onlann, "meleklerin kendilerine de gelme

si" ya da "Rabb'lerini açıktan görmeleri" gibi isteklerini yerine getirme-

miştir3. Çünkü o takdirde îman etmeye mecbur olacaklar ve kendi irade

leriyle îman edenler ile, inada inkârı sürdürmek isteyenler bir tutulmuş 

o l a C a k ü . Kendilerine "melek indirme" gibi açık bir ipucu verilseydi, 

helak olmalan kesinleşnüş, miijdelenmelerine gerek kalmamış olurdu^. 

1 Muhammed b. Isâ et-TIRMIZÎ, cl-Câmu's-Sahîh, (Sünen-i Tirmizîj, 
Filen. 20. Mısır - 1326. c. IV, s. 483. 

2 Mehmet AYDIN. Din F., s. 192. 
3 el-Bakara, 2/55; en-Nisâ, 4/153; el-Furkân. 25/20-21. 
4 el-En'âm. 6/ 9; el-Furkân, 25/ 22. 
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insan imtihana icâbiliyeüi yaratilnuştir: "Giriş Bölümü"nde onun 

zayıf, aceleci, zulmetmeye meyyal, câhil, hırslı, cimri vb. niteliklerle 

yaratılnuş olduğu açıklandı. Bu yaraühş özellikleriyle, "ahsen-i takvim" 

üzre yaraülması birleştirilirse, imtihan için gereken zıt kabiliyet ve güçleri 

kendisinde taşımakta olduğu ortaya çıkara "Cinleri ve insanlan Bana 

ibâdet etsinler diye yaratüm"^ buyuran Allah Teâlâ, bu maksada kullanm 

yeryüzüne Kendi halîfeleri olarak gönderdiğini ve onlara verdiği nimet-

lerie orian denemek için, kimini kiminden derecelerie üstün kıldığım 

ifâde etmektedir^, insan Sûresinde de "Gerçekten Biz inşam katialı bir 

damla sudan yarattık; imtihan-etmek için işitici ve görücü kıldık"* 

buyurmakla imtihan için gerekli techizaü insana vermiş olduğunu belirt-

mektedir^. 

Başka bir açıdan, Allah ' ın insanlan bir tek ümmet hâlinde yarat-

mayışı, 0'nun,( UULLİÎ J ÂIJ-İ ' j ^ > "j*^^ ) sözü^ yerine gelsin 

diye"^ ve Kendi'ne yöneleni seçip rahmetine alması içindir^. Böylece 

insanlann tek ümmet halinde yaraülmayışlarmda, onların bütün maddî ve 

manevî yönleriyle, akıl ve bilgisiyle değer kazanışının somut örneğini 

görüyoruz. İnanmak ve inançlı bir toplum halinde yaşamak insana 

kalmakla, yapüklanndan sommlu tutulacağı günün hesabıyla, insan 

bütün yetenek ve imkânlanyla başbaşa buakılmaktadır^. Daha sonra, 

1 Elmalıh Hamdi YAZIR, Hak Dini.., c. VIII, s. 5838. 
2 ez-Zâriyât, 51/56. 
3 el-En'âm, 6/165; Hûd, 11/7. 
4 el-insân, 76/2. 
5 el-ÂLÛSÎ. Rûhu'l-Mcânî, c. XXIX, s. 152; Elmalılı Hamdi YAZIR, Hak 

Dini,., c .VIII , s. 5497; el-MEVDUDî, Tefhîm.., c. VI, s. 508. 
6 Hûd, 11/119; Meali: Andolsun ki cehennemi hep insan ve cinlerle dolduracağım". 
7 Hûd, 11/118-119. 
8 e§-Şûrâ,42/ 8,13. 
9 Şerafetün GÖLCÜK. Kur'an'da ins.., s. 60-61 
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H ^ ! j ftLi â l - . J ^ I '.tiJÎİ Cl ) şeklinde iki yol gösteril

mekte; birinci yolu seçenler, 

2( O^i;^ -JS ^ j j ^ ; ! : ÎĴ Vl 51 ) ifadesiyle müjdelenirken, 

ikinci yolu tutanlar da,.. \ J öO'^. ^[ ) 

tehdidiyle inzâr edilmektedir. 

Bu iki yolun, ilk insan ve peygamber Hz. Âdem'in önünde de 

çizUdigini görürüz. Hz. Havva ile birlikte cennete yerieştirilince, en 

büyük düşmanlanmn İblîs olduğu hçmen ihtar edilmişti. Bu ihtar ile 

şeytanın isyan ettirme gayreti, insan için çizilnıiş iki yol durumundaydı. 

Şeytan'm bu ilk igvasmdan sonra, yer yüzündeki ikinci başarısı da 

Kaabil'in Hâbil'i öldürmesiydi; Kaabil de imtiham kaybetmişü'^. 

O halde imtihanm aşılması güç olan önemli engeli şeytandır. Cenâb-ı 

Allah, insanlan azdırmaya uğraşacağına ahdettiği halde şeytana mühlet 

vermiş, imkân tanımıştu-5. Şeytan insanlara vesvese vererek^, zihinlere 

asılsız korkular atarak, fakiriikle korkutarak^ ve bilhassa çirkin işleri 

güzel göstererek^ insanları içinde bulunduklan imrihanda başansızlığa 

uğratmaya çabalar. Bu haliyle o, zor imtiham daha da zoriaştıncı bir 

baraj unsurudur. Ama Kur'an, onu aşmamn yolunu inzâr ve tebşîr 

1 el-Jnsân, 76/3; Meali: "Şüphesiz ki, ona yolu gösterdik; buna kimi şükreder, kimi 
de nankörlük.." 

2 el-insân, 76/ 5; Meali: "Şüphesiz, iyiler kâfur kaulnuş bir tastan içerier". 
3 el-A'râf, 7/ 6, 7, Mealleri: "Andolsun ki kendilerine Peygamber gönderilenlere 

soracağız, Peygamberiere de soracağız. Andolsun ki, yapüklanm kendilerine bir 
bir anlatacağız, Zîra onlardan uzak değiliz". 

4 Mehmet DİKMEN- Bünyamin ATEŞ, Peyg. T a r , , c. I . s. 103 vd. 
5 ez-ZEMAHŞERl, el-Keşşaf, c. 2, s. 69. 
6 en-Nisâ, 4/60; el-A'râf. 7/14 - 17; el-Hıcir, 15/36 - 38... 
7 el-Bakara. 2/268. 
8 el-En'am, 6/143; el-Enfâl. 8/48; en-Nahl, 16/ 63; el-Ankebût, 29/ 38. 
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metoduyla göstermektedir. Öyleyse yapılacak iş, şeytana baştan yüz 

vermemekte ve adımlanm takip etmemekten ibarettir!. 

Söz konusu imtihanın, dünya ve âhiret olmak üzere iki veçhesi 

vardır. Dünya veçhesine göre insanlar, Tâlût'un ordusunun nehirden su 

içmekle, Salih (a.s)ın kavminin dişi devenin ortak edilmesiyle, Yahudi

lerin cumartesi balık tutmalarının yasaklanmasıyla, Muhammed ashabının 

ise Uhud'da Ayneyn geçidinde görevlendirilmeleriyle vb. hususlarla 

imtihana tabi tutulmuşlardır. Bu tür imtihanların çoğu içtimaîdir. Netice

leri de içtimai mükâfat veya ceza şeklinde elde edilmiş ve edilmektedir^. 

Âhirete yönelik veçhesi ise, dünya dakilerden daha önemlidir. 

Çünkü ebedi hayatta cennet veya cehennemi sonuç olarak getirecektir. 

Bu sebeple Kur'an'daki tebşîr ve inzâr kavramlarımn en yoğun fonk-

siyoner oldugo "Haşr imtihanı" niteUğindedir. Bu veçhede ise içtimaî 

olmaktan çıkar. Neredeyse tamamen ferdî bir hüviyet kazamr. Böylece 

imtihan kavramını, tebşîr ve inzâr açısından daha iyi değerlendirebilmek 

için iki veçheye ayırmak v^yrı ayrı ele almak yerinde olacaktir : 

1 - Dünya Hayatmda İlâhî imtihan : 

Kur'ân'a göre dünya hayati, gökten yağdırılan yağmura ve bu 

yağmurla yeşerip salkım - saçak birbime karışmış biticilerin, zamanı 

gelince, rüzgârların süpürüp savuracagı gazel haline gelmesine benzer. 

Üzerindeki mal mülk, çoluk çocuk vb. varlıklar da dünya hayatının süsü 

ve insan için birer denenmejvasıtasıdır. Bunların dışındaki amellerin 

ancak Allah indinde miljdelenebilecek bir değeri vardır^. Ama 

imtihan olacak insan, kendine bir zarar dokunsa, Rabb'ine yalvarır. 

1 en-Nûr, 24/21. 
2 Lütfullah CEBECİ. "Kur'an Sos..." s. 16. 
3 el-Enfâl. 8/ 28; el-Kehf. 18/ 45 - 46. 
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Rabb'inden bir nimet verilse, "Bunu ben bilgimle kazandun" der. 

Asimda bu bir imtihandır, fakat çoklan bunun farlana vaımazlar^. 

Yine deneme için kendine ikram edilip nimet verilince, kendisinin hak 

etmesi sonucu Rabb'inin ikram ettiğini söyler. Aynı sebepten nzkı 

daraltılursa, bu defa da lâyık olmadığı bir ihanete kurban gittiğini söyler^. 

Başına gelen bir sıkıntıdan sonra eğer Allah ona kendi tarafından bir 

rahmet tattınrsa, önceki davranışma benzer bir duyguyla, "Bu benim 

zaten hakkımdı" der. Hatta, "kıyametin kopacağını da sanmıyomm" 

diyecek kadar kendine güveni artar^. Sanki kendine dokunan bir sıkın

tıdan dolayı Allah'a hiç yalvarmamış gibi geçer gider*. Allah'ın insanları 

felâketie olduğu kadar refahla da imtihan ettiğini sanki unutmuştur .̂ 

Halbu ki Allah şöyle buyurur: 

Kötülükle imtihan bihnen bir husustur; imtihan edilen kişinin 

tahammülü, sabrı, Rabb'ine olan güveni ve O'nun rahmetine bağladığı 

ümit, sıkıntilı bir imtihan sonucunda değerlendirilebilir. Bu tür bir 

imtihan zordur, fakat hayır ve refah ile yapılam daha zordur. Zira bir çok 

kişi, fonksiyon bakırmndan inzâra dayanan birinci tür bir imtihana daya-

nabilirier. Ümitsizlikten isyana düşUlmediği müddetçe böye bir imtihan, 

müşahhas bir "âmili ile vımışmaya benzer. 

Fakat iyilik ve refah ile imtihan edilenlerden başanh olanlann 

sayısı çok daha azdır. Tebşîrâta doymuş ve azgınlığa düşme tehlikesiyle 

1 ez-Zümer, 39/49. 
2 el-Fecr, 89/15 - 16. 
3 Fussilet, 41/49 - 50. 
4 Yûnus. 10/12. 
5 el-Bakara. 2/155; el-A'râf, 7/168. 
6 el-Enbiyâ. 21/ 35; Meali : " .. Bir iraühan olarak size iyilik ve kötülük veririz. 

Sonunda Biz'e döndürüleceksiniz." 
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içice yaşayan bir insanın, organik yapısından gelen heyecan ve güçlere 

karşı nefsinin dizginlerine hakim olması çok daha zordur. Şiddet ile 

denenmek, sayılı günlerin ve nihayet bir ömrün geçici olduğunu gizliden 

gizliye nefse müjdeleyip onu kibirlendirir ve metanetini arttırır. Eğlence 

ise gevşekliği doğurur, gevşöldik de sinirieri uyutur. Böylece şehvet ve 

arzulann seli kaleyi içten çökertir'. 

Yüce Allah'ın bir de istidrâc sünneti vardır: Azgın bir kavme önce 

belâlar gönderir. Bundan ibret almazlarsa, onlara bir genişlik ve ferahlık 

verir. Bu ferahhğı, ya yeni bir fırsat daha tanımak için, ya da iyice 

günaha batmaları için uzatır. Sonra da onlan ansızın yakalayarak azâb 

eder. Bu mânada buyurur ki : 

Kâfirlerin dünyada mutlu görünmelerinin sebebinin, Allah'ın 

onlara mühlet vermiş olduğu konusunda pek çok nass vardır. Onların iyi 

işlerinin karşılığı bu dünyadadır. Yaptıklan günahlann cezasını ise bu 

dünyada çekmezler. Müslüman ise, küçük günahianna vanncaya kadar 

muaheze edilir. Günah ve mâsiyetlerinin her artışında, belâ ve musîbetler 

kendilerini kuşattıkça kuşatır. Kurtulmaları için günah ve kötü işlerden 

kaçınmak ve çevrelerine de bunu tavsiye etmekten başka çareleri yoktur. 

Öyleyse Allah, bir kulunun haynnı dilerse, ona cezasını çabuk-

laştınp bu dünyada vermektedir. Günahkâr bir kulunun da kötülüğünü 

murad ederse onun cezasını kıyamet gününe erteler. Müttefekun aleyh bir 

1 Seyyid KUTUB, Fî Zılâl, c, X, s. 128 - 129. 
2 el-En'âm, 61 44; Meali : "Kendilerine hauriüülam unulluklarında onlara her şeyin 

kapısını açuk; kendilerine verilene sevinince ansızın onlan yakaladık da umutsuz 
kail verdiler." 
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hadîste mü'min, rüzgârlarm bazan yere yatınp bazan doğruttuğu taze bir 

başağa, münâfüc ise dimdik duran bir çama benzeübniştir ' . Bununla 

münafığın hayatımn bu dünyadan aynlmasıyla biteceği ve amellerinin 

âhirette bir faydasının olmayacağı hususu ile çam ağacımn kökten 

kesilmesi arasmda bir benzeriik kurulmuştur. 

Allah Teâlâ insanlan tarih boyunca değişik Peygamberier ve şeri-

aüerie farklı ümmetler hâlinde imtihan etmiştir. Çünki her ümmetin anla -

yış ve kabiliyeti farklı olduğundan, kendi içtimâi özelliklerine göre dene -

meye tâbi tutulmuşlardır. Peygamberlik de nihâî imtihamn çok önemli 

hususlarmdan biridir; imtihanm varlığını, mâhiyetini ve sımriaruu insan -

lara onlar öğretmişlerdir. 

Geçmiş kavimlerin imtihan edilme türlerinden bazı örnekler ver -

mek gerekirse: 

a) Tâlût'un orduları bir nehirden su içmeleri yasaklanmakla imti -

han edilmişler; pek azı hâriç, çoğu su içerek imtihanı kaybetmişlerdir. 

Bununla ilgili âyetin sonu, "Allah, sabredenlerie beraberdir" tebşîri Ue 

bitiyor^. 

b) Hz. İbrâhîm ve oğlu İsmâîl, Allah'ın "kurban et" emrine boyun 

eğip teslim olmakla imtihan edilmişler, başanlı olmalan üzerine, "Biz, 

(itaat eden) mü'minleri işte böyle mükâfatlandmnz" buyurulmuştur 3. 

c) Süleyman (a.s), Belkıs'm tahümn yambaşına getirilmesiyle, 

şükür veya nankörlük etme noktasında imtihana tâbi tumldugunu farke-

der. Şükredenin, kendi iyiliğine şükredeceğini müjdelerken, nanköriük 

1 MÜSLİM, Sahîhu Müslim, Münâfıkûn. Bâb 14, Hadîs No 59; Sahîhu Müslim. 
Terceme ve Şerhi. Tere. Ahmcd DAVUDOĞLU. İstanbul-1980, c. IX. s 210; 
Muhammed Zekeriyyâ el-KANDEHLEVî. Esbâbu Seâdeti'l-Müslimîne ve 
Şckâihim, Mekke-1978, s. 43. 

2 el-Bakara. 2/249. 
3 es-Sâffât, 37/ 103- 105. 
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edenin zararının da Ganî ve Kerîm Rabb'ine değil, yine kendine doku

nacağı inzânnı ifâde eder^. 

d) Hz. Mûsâ, kavmini Mısır'dan çıkarıp Sînâ'ya geçirdikten son

ra, Cenâb-ı Hakk'tan vahiy almak üzere aceleyle Tûr'a gitmiş, giderken 

de kavminin başında Hz. Harun'u bırakmıştı. Bu sırada Allah onları es-

Sâmirî adındaki birinin yaptığı buzağı heykeliyle imtihana tâbi tutmuş ve 

onlar da bu heykele tapmakla dalâlete düşmüşlerdi. Oysa daha önce, 

2 ( . . (̂ ŷ ı̂ a* jl^İJi ' ^ -3 f^'^Jj ^ 'ĵ - ) sözleri 

ile inzâr, (^jüL/l p ClÜ. 'i i Jl5 c j " ^ ^ ' J[ j ) ifâdesiyl3 de 

tebşîr edildikleri halde imtihanı başaramadılar. Bunun üzerine Hz. Mûsâ, 

%i oîv°d fi J 4 ^ V ^ j U i ! ^ıj p\. c) 
! ı^d-cj^ °(.i<iî>U Jİ5ŷ ' ^ tJai '^$cŞs. ) somlanyla^ önceki inzân hatıriat-

mıştır. 

e) Allah Teâlâ yine İsrâiloğullarına cumartesi günü avlarunayı 

yasaklanuş, bu güne tazim etmelerini emretmişti. Önce kendileri bu 

yasağa uymadılar. Allah da bunun üzerine onları, o gün akın akın gelen, 

diğer günler gelmeyen balıklarla çetin bir imtihana tâbi tuttu. İçlerinden 

bazılanmn "Rabbi'nize özür beyanı olsun cli\;e size öğüt veriyomz" de

diklerini unutunca imtihanı tamamen kaybetmiş oldular. Allah onlann 

âkıbeüerini, ibret için müjdeleyici ve tehdit edici bir üslupla şöyle haber 

vermektedir: 

1 en-Neml. 27/40. 
2 Tâlıâ, 20/81; Meali : " Size verdiğim nzklarm lemizlerinden ycyin, bunda aşın 

giuneyin ki gazabımı hak etmeyesiniz". 
3 Tâhâ. 20/ 82; Meali:" Doğrusu Ben. levbe edeni, inanıp yararh iş işleyerek doğru 

yola gireni bağışlarım." 
4 Tâhâ. 20/8.6; Meali: "Ey Milletim! Rabb'iniz size güzel bir vaatle bulunmadı mı? 

Uzun bir zaman mı geçti, yoksa Rabb'inizin gazabına mı uğramak istediniz de 
bana verdiğiniz sözden caydımz?!" 
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Glîf j î p j ı ^ -.̂ ı̂/̂ Siili ^lijjjyj, u uil) 

f ) Hicretin 5. yılında yapılan Hendek gazasında, bir ay kadar 

süren kuşatma sırasında yardım alamayan müslümanlar bunalmışlardı. 

"İşte orada îman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetii bir sarsmüya 

uğratılmışlardı. O zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık (îman zayıf

lığı) bulunardar, 'Allah ve Rasülü meğer bize sadece kuru va'dlerde 

bulunmuşlar' diyoriardı"^. 

Rivayete göre onlardan biri, "Hem Muhammed bize, İran ve 

Bizans'ın fethini tebşîr ediyor, hem de korkumuzdan hendek arkasına 

saklamyoruz" demişti. Bu hâdiseden dolayı Allah, tebşîr ve inzâr kav

ramlarım aşağıdaki âyette dengeli bir şekilde ifâde buyurmaktadır: 

g) Allah Teâlâ, cihad vasıtasıyla mü'minleri biraz korku, açlık, 

mallardan - canlardan ve ürünlerden azalma ile imtihan etmekte, ardından 

( ^ L Î ü l j Ş ş j ) buyurmakta, onlara bağışlamalar ve rahmet va'det-

mektedir*. Yine RasûliiUâh'ın yanında kısık sesle konuşmakla kalpleri 

takva yönünden imtihan edilenlere mağfiret ve büyük ecir müjdelenmek-

tedir^. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Fakat sözü edilen bu örnekler 

şöyle bir sonuç çıkarmaya yeteriidir: 

' el-A'râf, 7/165. Meali: "Onlar kendilerine yapılan uyanlan unutunca, Biz de kötü
lükleri men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta olduklan kötülüklerden 
ötürü şiddedi bir azap ile yakaladık." 

2 el-Ahzâb, 33/11 - 12. 
3 el-Ahzâb, 33/17; Meali: "De ki : 'Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet 

istese, O'na karşı kim sizi koruyabilir... ? " 
4 el-Bakara, 2/155- 157. 
5 el-Hucurât, 49/3. 
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Kur'an'da insanların henüz dünya hayatındayken çeşitli vesilelerle 

imtihan edildikleri belirtilmektedir. Bu tür haberierin hemen ardından da 

tebşîr ve inzâra yer verilerek, bu kavramların yönlendirici fonksiyonu 

arttırılmaktadır. 

2 - Âhirette Hesaba Çekilme (Mahşer - Mîzân - Sırat): 

Kur'ân-ı Kerîm'in cahiliye toplumlarına yerleştirdiği ilk esaslar

dan biri de "mahşere mutlaka çıkacak olan her ferde hesap somlacağı" 

dır. Bu esasla ferdî sorumluluk insanlık tarihinde ilk defa, en net şekil

de yerieşmiştir. Çünkü ferdî sorumluluk olmadan terbiye denilen şeyin 

ne tebşîri fayda verir ne de inzân. Dolayısıyla hayattaki gidişat da bir 

türlü rayma otımnaz. Ferdin gönlünde var olmamn anlamı yeşermez^. 

Eğer ölümle her şey muüak bir sona ulaşıyorsa bu dünyada iyilik 

ve kötülükler tam karşılığını bulamadan silinip yok oluyoriar demektir. 

İyiler sıkınü^ kötüler ise refah içinde yaşayabiliyor, adaleti sağlamak için 

töreler, kanunlar vs., kâfi gelmiyorsa adaletin tam olarak tecellî edeceği 

bir dünyamn var olması gerekmez mi ? Kötünün inzâr edildiği şeylere 

tekdîr, iyinin ise tebşîr edildiği mükâfatia takdir edileceği bir dünya 

yoksa, ahlâki olgunluk için harcanan o kadar emek, ortaya konan o 

kadar çaba abes olmaz mı ? 

O halde, adalet sahibi Rabb'in adaletini icra edeceği başka bir 

dünyamn daha olması gerekir^. (Çünkü bu dünyada adaletini noksansız 

icra etse, kullanm zorunlu olarak îmana sevketmiş olacakür.) 

İşte Kur'ân'm tebşîr veya inzâr ettiği hususlarm tahakkuk edeceği 

1 Muhammed ŞEDÎD, Kur'an M. , , s. 81 - 82. 
2 Mehmet AYDIN, Din F., s. 192. 
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böyle bir dünya, onun İsrarla üzerinde durduğu ilk konulardu-. Bu mak

sada insana, dünyada yaptığı her işte, "Allah'tan korkması ve âhiret 

gününden sakınması" hatu^latılır: 

1 ( . . . cJ^İİ C ^'J^ j 'Jjl i j f l Iji^.! ^.JJI (U L ) 

O halde mevcut âlemin ahlâk yapısı yalnızca kendi içinde sınır-

landınlmamaktadır. Aksine, sonuçta varılması kaçınılmaz olan "akıbet 

noktası", inşam derinden etidlemekte, hatta tamamen yönlendirmektedir. 

Kur'an nazarında âhiretin düşünülmesi, daha doğrusu zihinden çıkarıl

maması en yüksek ahlâki davranış ilkesini ortaya koyar. Dolayısıyla 

Kur'an'da tebşîr ve inzâr edilen hususlar ekseriyetie âhirete yöneliktir ve 

gerçekleşmesi, oraya atfedilen kavramlarla örülerek anlatılmaktadır. 

Kur'an'daki genel görünümüyle âhiret mefhumu inzâr ağırlıklıdır. 

İnsamn âhiret olgusuyla ilk karşılıştığı ölüm - veya daha geniş boyutuyla 

kıyamet- ile onu izleyen kabir hayatı, yeniden diriliş, haşr, mîzan, sırat 

vb. kavramların hissettirdiği ürperti, emniyet veya nimetiere kavuşma 

ümidini kemiyet bakımından gölgede bırakır. Ancak karanlık ne kadar 

koyu olursa olsun, ışığın onu dağıtügı gibi; insan, inancı ve kendini 

âhirete hazır hissetmesi oranmda bağlandığı ümitten yine de tamamen 

soyutianamaz. 

Âhiretin ilk safhası olan ölüm veya kıyamet (^ül_JJ^ ) 

konusunda, Allah'ın en iyi bildiği bir hikmete bağlı olarak, çok az bilgi 

verihniştir^. Buna ilâveten ansızın insanları yakalayacağı^ öne veya 

1 el-Haşr, 59/18; Meali: "Ey inananlar! Allah'tan sakının; herkes yarına (âhirete) ne 
hazırladığına baksın..." 

2 el-A'râf. 7/187; Lokman, 31/ 34; el-Ahzâb, 33/ 63; Fussilet, 41/ 47; ez-Zuhruf, 
43/ 85; en-Nâziât, 79/ 43. 

3 el-En'âm, 6/ 31; Yûsuf, 12/107; en-NahI, 16/77; eş-Şûtâ, 42/ 17; ez-Zuhruf, 43/ 
66; Muhammed, 47/18. 
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sonraya alınmasının mümkün olmadığı kuvveüe bcliıtiUni§tir|. 

Kıyametin zamanımn gizlenmesi, insan hayaü ve mhî yapısı i^D; eo 

Önemli yönlendirici unsurlardandır. Bu gizlüik, insana bilnfie<ü^ni 

öğrenme yolunda teşvik görevinden çok sağlam bir bünyeye selîm bir 

fıtrata sahip olanları sapkmiıklarından koruyacak bir inzâr kaynağıdır^. 

li y-i; ' Ji" tfjAİ). il^î icLÎJI "öO âyetindeki^ 

( çffii-l ) fiilinin zıt anlamlarda kullamiması ve "açıklayacağun" 

anlamında ( ) diye de okunabilmesi^, kıyametin esrânm daha da 

artürmaktadır. Hem bu kadar gizli, hem de "her emziklinin emzirdiğini 

unutacağı ve her hamilenin yavrusunu düşüreceği, azabının şiddetinden, 

herkesin sarhoş olmadıklan halde sarhoş gibi gezeceği^, gökyüzünün 

erinüş maden, dağlann aülmış yün gibi olacağı^ kadar müthiş bir gün

den elbette korkulur. Özellikle Mekkî âyeüerde kıyamet tasvirieri bol 

miktarda gelnüş, ve takvâiikavramı bu müşahhas ifâdelerie desteklen

miştir. Bu âyeüer korku türlerinin hepsini kapsar. Öyle ki, azap hissi ile 

korkutma üslûbunun yegâne eüci gücü olduğu zannı üstün gelir^. 

Âhiretin ölümden ya da kıyametten sonraki inzâr edici safhası kabir 

hayatıdır ki, Firavun'un adamları vb. kişiler, sabah-akşam ateşe gire-

ceklerdir^. Kabirierinden de, fıriayarak, sanki dikili bir hedefe koşuyor-

1 el-A'râf, 7/ 34; Yûnus, 10/ 49; en-Nahl, 16/61; Sebe'. 34/ 36. 
2 seyyid KUTUB. Fî Zılâl., c. X, s. 31, 32. 
3 Tâhâ, 20/ 15; Meali : "Herkes işlediğinin karşılığım görsün diye. zamanını gizli 

tuUuğum kıyâmeı muüaka gelecektir". 
4 ez-ZAMAHŞERÎ. cl-Kcşşâf, c. 111. s. 56; el-ALÛSf. Rûhu'l-Mcûnî, c. XVI . 

s. 172. 
5 el-Hacc. 22/1 - 2. 
6 el-Meâric. 70/ 89; el-Kâria. 101/ 4 - 5. 
7 Muhammed KUTUB, M e n h e c , c . I . s. 132. 
8 el-Mü'min, 40/46. 
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muş gibi gözleri dönmüş ve zillete büriinmüş halde çıkarılacaklardu' 

( ı l j d l ) l . Artık dünyada yapüacaklar yapılmış ve amel defterierine 

işlenmiş, tabir caizse, dokümanların değeriendirileceği "din ya da hesap 

günü (Jlal)! ) " gelip çatauştu". 

Allah, kuUanna sommluluklar yüklediği için elbette onlardan hesap 

soracaktır. Bu da sorumluluklarım yerine getirmeyenlerin cezalandml-

masım gerekli kılar. Açıktir ki böyle bir keyfiyetin yokluğu, yükümlü

lüğün ihlâlini karşılıksız bırakarak sorumluluğu ve ardından da dinin 

öizünü zedeler. Din bir estetik ve romantizm haline gelir. Kur'an'ın böyle 

bir şeye asla müsamahası yoktur. İlk âyetlerde Yaratan'ı, "Âhiret günü

nün Sultaıu : ̂ '^\ liLJLİ " vasfiyla anlaürken "müeyyide" yönünü de 

ilginç bir şekilde ortaya koymaktadır^. 

Mekkeli müşriklerin kabul etmekte zoriandıklan tevhid prensibi 

gibi, din ( jiJ-l ) günü gerçeğini de kabullenmek istemiyoriardı. Bu 

yüzden Hz. Peygamber'den Kur'ân'ı değiştirmesini isterierken, Tevhid 

prensibinden başka haşr'i de ileri sürüyorlardı. Babalarından (belki 

Yahûdî ve Hristiyanlardan da) işittiklerini söyledikleri haşr meselesi, 

kendilerine göre daha öncekilerin masallanndan başka bir şey değildi^. 

Elbette ahlâki sorumluluk ve hayatin yüksek gayeleriyle ilgili (korkutucu 

ve sevindirici) soyut fikirler, günümüzün lâik toplumlarında da pek farklı 

olmadığı gibi, onların pek az anlayabilecekleri konulardandı^. 

Haşr gününün inzâr edici boyuüarı şöyle sııalanabilir: 

a) Kişinin yaptiğı büyük - küçük herşeyin kaydedildiği amel 

1 el-Meâric. 70/43 - 44. 
2 Yaşar Nuri ÖZTÜRK, "Bir Fıtrat Dini Olarak islâm'ın Karakleris-

tikleri", M. Ü. i. F. Dergisi. İstanbul-1985, sa. III, s. 264. 
3 el-Mü'minûn, 23/83; en-Neml, 27/67 - 68. 
4 Fazlu'r-RAHMAN, Ana Kon., s. 240. 
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defteri' ile bunun -sahibinin hesaba çekilmesinde başanlı ya da başansız 

olacağımn ilk belirtisi olarak- sağdan, soldan veya arkadan verilmesi^, 

b) Her şeyin, mezariarın bile, içindekilerin! dışarıya vurması^, 

insanın kendi organlannm kendi yapuklanna şahiüik etmesi^ ve Allah'ın 

huzunmdan başka kaçıp sığımlacak bij^erin olmayışı^, 

c) Altm, gümüş vb, maddî değerlerin değil, amellerin hayır ve 

sevap ağıriıklı olup olmadığının değerlendirileceği. "Mîzân" adındaki, 

keyfiyeti meçhul bir değerlendirme vasıtası ile amellerin tartılacağı 

(değeriendirilecegi) bildirilmektedir^. 

d) Daha çok hadîslerde sözü geçen "sırat" ki, bu, cennete ulaşa

bilmek için geçilecek olan, cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. 

Dünya hayatmdaki "Sırât-ı Müstakîm" ile aym isimle amlması, dünya-

âhiret bütünlüğünü gösteren bir başka delildir. Sıratın, inkarcılar için 

"küdan ince ve kılıçtan keskiı)" diye nitelenmesi, caydıncı bir inzâr 

olurken, mü'minler için amellerine uygun birer ulaşım vasıtası olması 

sevindirici ve rahatlatıcı bir müjdedir. 

1 el-Kehf, 18/49. 
2 el-Vâkı'a, 56/ 27-44; el-Hâkka, 69/19-29 ve el-isrâ, 17/ 71; el-Müddessir. 74/ 39. 
3 el-Adiyât, 100/9- 10. 

4 Yâsîn, 36/ 65; Fussilet, 41/ 19 - 29; Aynca her Peygamber ümmetinden bir şahit 
geürildiği haşr gününde, Hz. Muhammed de Kur'an muhataplarma şâlıiı getirile
cektir. (en-Nisâ, 4/ 41) Sahîh-i Buhârrde nekledildiğine göre, Hz. Peygamber 
ibn Mes'ud'dan kendine Knr'an okumasım istemiş, onun, "O sana indirildiği halde 
ben mi sana okuyacağım?" demesi üzerine, "Evet, onu başkasından dinlemek 
hoşuma gidiyor" buyurmuştur. İbn Mes'ud sonrasım şöyle anlatıyor "Nisa Sûre
sini okudum. 41. âyete geldiğimde Rasûlullah. "Şimdilik yeter" dedi. Bir de bak-
um gözlerinden yaşlar boşamyordu". 

5 el-Kıyâme, 75/10 - 12. 
6 el-A'râf, 118; el-Mü'minûn, 23/ 102 - 103; el-Kâria. 101/ 6 - 8. 
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e ) . Cehennemi hak edenlerin hayret ve itirafları da, olmadan önce 

olmuşcasına, Kur'an'da mâûû fiil ile anlatılır. İnkarcıların, şaşkm ve 

pişman olmalarına karşüık, mü'minlerin selamlanarak izzet ü ikram ile 

cennete aluidıklan ifâde ediliri. Cehennemliklerin, "Söz dinleseydik ya 

da aklımızı kullansaydık cehennemlik olmazdık" diye günahlarım İtiraf 

etmelerine karşılık, bu müüıiş günü henüz görüp müşâde etmeden Rabb-

lerinden korkan (ve bunun gereklerini yerine getirenlere) mükâfat 

va'dedilir^. 

Haşr ile ilgili âyedere topluca bakıldığında görülür ki, haşr günü 

hâdiseleri ile, daha çok inançsızlar inzâr edilmektedir. Mü'minlerin onla

ra dâhil edilmemeleri, onlar için son derece muüuluk verici müjdeler 

olmaktadır. Bununla beraber zaman zaman mü'minlerin hallerinden de 

-münkirlerden ayrı tutularak- bahsedilmektedir: 

1 ez-Zümer, 39/71 - 74. 
2 el-Mülk. 67/ 9 - 12. 

3 eş-Şu'arâ, 26/ 88 - 89; Meali:" Allah'a temiz bir kalple gelenlerden başka kimseye 
malm ve oğulların fayda vermeyeceği gün..." 
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I I . Y A R A T I C I Y A K U R B İ Y E T ve İ B Â D E T İSTEĞİ 

İnsanın, ilk yaratılışından bugüne kadar her zaman ve her yerde, 

kendisinden yüce, kudretli ve muhteşem bir varlığa sığmmak ve ondan 

yardım dilemek ihtiyacını hissetmesi, onda din duygusunun fıtrî oiduğu-

nu~^gösterir. Kim ne derse desin, bu duygular az çok herkeste vardır. 

Dünyamız var olduğu sürece de insanlardua ve ibâdet etmeye devam 

edecektir. Bu hislerin varlıgmı inkâr edenler bizzat kendilerini aldatır

lar'. Meselâ eski çağlann Antakya'sından Habîbü'n-NECCÂR, içindeki 

bu tür kıpırdamşlan, ,431 j ^JJ ^̂ Jül jÇil "5 j ) ifâ-

desiyle^ dile getirmiştir. 

Nasıl ki ağlama ve dövünme şiddetli bir kederin, gülme ve sevin

me bir mutluluğun beliriileri ise, ibâdet de dinî his ve heyecanların mad

dî tezâhürieridir. Bunlar sunî olmayıp, dinî emir ve yasaklara riâyet eden 

bir ferdin, inandığı varlık karşısında duyduğu heyecam hareketlerie ifâde 

etmesidir. 

İnsan, ruhu ile bedeninin sıkı münâsebetinden destek alarak dinî 

bir hayat yaşar. Birinde meydana gelen bir hareket, diğerini de etkiler. 

Dolayısıyla ruhu etkileyen va'dler ve tehditler, aynı zamanda bedene de 

1 Muhammed İKBAL, Din~i Dü§.,s. 126; A. Cressy MORRİSON, İns. Kâin., 
s. 127 

2 Yâsîn. 36/ 22; Meali : "Ne olmuş bana ki. üstelik siz de O'na döndürülecekken, 
Rabb'ime neden ibâdet eüniyeyim?!" 
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yöneliktir. Cennet nimetleri veya cehennem azâbı, ruh-beden ikihsmin 

biriikte hakedecekleri, biriikte yaşayacakları sonuçlardır. Bu beraberiik, 

söz konusu sonuçlardan birini kazanduun dünya hayatındayken başla

maktadır. Kur'ân-ı Kerîm'in insana yönelttiği müjde ve korkutmalann, 

onu bir süreklilik içinde etkilemeleri, diğer bh ifâde ile, tebşîr ve mzâr 

kavramlanmn kesik kesik veya zaman zaman değil de, bir bütünlük ve 

istikrar içinde insanı motive etmeleri, ibâdet hâdisesi ile mümkün olmak-

tadır. Ömek olarak, Ji>)l ; üLl J ö}^)] j jZ^l, 'JX 'JJI '-,1 ) 

(.. j j ^ J ^ ' j âyetinde* Allah'ın, msanlann 

uyması için verdiği emir ve koyduğu yasaklardan meydana gelen öğüt, 

zunnen müjde ve tehdit ifâde etmektedir. Bu müjde ve tehditierin insanı 

motive eünesinin, ( j ^LiJd)! ^ >!ÂJiJI 5I ) ifadesiyle^ 

namazm fonksiyoniı vurgulanmışür. Öyle ise namaz ve omç başta 

olmak üzere ibâdeUer, Kur'ân'm müjdeleme ve tehdit metoduna, irâdeyi 

kuvveüendirmek ve ahlâkı yüceltmek bakımından yardımcı oluyor, söz 

konusu metodun etkisine devamlılık kazandınyor. 

İbâdeÜer keylî değil, belirii zaman ve mekâna bağlı davramş ve 

fiillerdir. Bir din topluluğuna mensup olduğunu insanın mhuna nakşe

der, günlük meşgale ve faaliyeüer arasında Yüce Yaratıcı'ya yöneliş gibi 

önemli bir vazifeyi unutturmazlar. Kendini Yaralfsınm huzurunda his

seden kimse de O'nun inzâr ettiği şeyleri hatiriar ve kaçınır, tebşîr ettiği 

şeylere ümidini yeniler vç/elde etmeye kuvveüe koyulıu. 
onları 

1 en-NahI, 16/ 90; Meali : "Allah şüphesiz adâleü, iyilik yapmayı ve yakınlara 
baknayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasîic eder.." 

2 el-Ankebût, 29/ 45 Meali: ".. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan 
alıkor.," 
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insan vücudunun, sağlık kuralları ve sportif faaliyeüerle korunup 

geliştiği gibi, ruhun Rabb'i ile irtibati da manevî kural ve sporlarla, yani 

ibâdetierle aralıksız beslenmelidir. 

Terbiye sisteminde ibâdetin mânası, kâinâtin Yaraticı'sı ve Rabb'i 

olan Allah (c.c) ile irtibatın devamlılığıdır. Namaz, oruç, zekât, hac vb. 

ibâdeüer insanın inzâr edildiği şeylerden kaçıp tebşîr edildiği nimetlere 

ve daha önemlisi, Allah'm rızasma koştuğu yolda ikmal istasyonlan 

mesabesindedir. İnsamn ve çinin yaraülma sebebi olan ibâdet, bu sık 

istasyonlar zincirinin oluşturduğu bir yoldur ki, hayat mesafesinin 

tamanuna uzanan, bütününü kapsayan bir uzunluğu sahiptir. Yoksa hiç 

bir iz bırakmaksızın boşlukta kaybolup giden geçici ibâdet anlarının ne 

kıymeti var ? 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ibâdetierin belirli zamanlarda 

edâ edilmesi, insanda bir bıkkmiığa, dolayısıyla zamanla eücisinin kay-

bolmasma sebep olmaz. İnsan açısından gaflet adı verilebilecek bu hal, 

nefsi helak eden, irâdeyi etkisiz kılan ve insanı hevâ ve arzularına esir 

eden bir hastalıktir. Buna yakalanan insan, bu meziyeüere sahip olma

yan hayvanlardan daha aşağı seviyelere düşer'. Böyle bir anzanın 

devası, "ibâdeüerdeki niyet"nr. Bundan dolayı Kur'an, her türlü amelle 

birlikte niyeti şart koşarak zihni bilinçli ve uyanık tutmaya önem verir. 

Niyet sadece dilin alışkanlıkla söylediği bir cümle değil, bütün fikri, 

irâdeyi ve gayreti ihlâsla bir araya getirmektir. 

O halde, İslâm anlayışında ibâdetin mânası asla îtizâl, îtikâf 

veya bir takım periyodik davranışlar değil, Allah yolunda uğranılan 

istasyonlardan gerekli ikmâli yaparak ve trafik işaretleri mesâbesindeki 

inzâr ve tebşîr ifâdelerine dikkat ederek hayat boyunca yürümektir. 

1 el-A'râf. 7/179. 
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Yoksa sadece rükû ve secdede musallînin kalbim takvânm sarması, 

namazdan sonra tama', adavet ve aldaöna heveslerine kapılması veya 

cimrilik ve tembelliğe yuvarlanması değildir. Böyle bir musallî, yoldaki 

işâreüerden aynlır ayrılmaz yolunu şaşıran, belki de yol aldığını zanne

derek aym fasit dairede dolamp duran birisidir'. Belki inzâr edildik

lerinden kaçmakta, tebşîr edildiklerine koşmaktadır ama ibâdeüerin en 

önemli fonksiyonu olan "dosdoğru yol (^JLÂZI* 1>\_^ ) " istikranna 

ulaşamamıştır. 

İslâm esaslarına göre Allah adıyla başlanan her iş veya hareket, 

insanı Allah'a yöneltuği müddetçe ibâdetur. Bu açıdan iktisat, hukuk, 

polit\ca gibi suf dünyayı ilgilendiren nizam ve kanunlar dahi . beden - akıl 

- ruh biriiğine benzer bir bütünlük arzeder. Bunların hepsi Kur'an'da, 

Allah'ın azabından korkup rahmetinden ümitli olmaya tevcih ve 

teşviklerie dolu olarak serdedilmektedir. Sonuç olarak, insan başına bir 

kötülük gelince feryat eder, bir iyiliğe kavuşunca da cimri kesilir. Ancak 

namına devam edenler hariç..2 

ı ı ı . D U Â ve T E V E K K Ü L : 

İnsamn korktuklarmdan emin, umduklarma nail olması için gayret 

gös-termesi yolunda, ibâdet gibi destekleyici vasfı olan, birbirine yakın, 

iki terim daha vardu-: Dua ve Tevekkül. 

Duâ, ibâdeüerin temel unsuru olan huşu ve acziyeün yoğunluk 

kazandığı bir haldir. Bu bakımdan secdeye benzer. Allah ( c c ) salih 

kullarm vasıflarını sıralarken. 

1 Muhammed KUTUB, İslâm Terb., s. 48-49; Erol GÜNGÖR, İslâmın.. , s. 
286 (el-MEVDÛDî, The Political Theory of islâm'dan naklen...) 

2 Bkz. el-Meâric. 70/19-20. 
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buyurur. Hatta Rasûlü'nden, H'- ^ l i i 'J^JC)'^X^. ^ S •.) 

demesini isteyerelc, dua etmeyen kulun hiçbir işe yaramayacağım belirt

mektedir. Dolayısıyla âlimlerin "Dua ile Rabb'a yakınlık kurmanın kul

luğun özü olduğu" konusunda icmâi kesinleşmiştir^. 

Hiçbir insan yoktur ki başı darda kaldığında veya bir zarara uğra

dığında yardımcı bir kuvvete sığınmasın. Bu öyle bir kuvvettir ki, insan, 

o Kuvvet'e dönsün ve yalvarsın diye yaratılmıştır. Herhangi bir kulu 

Allah'a dua etmekten alıkoyan hiçbir sebep yoktur. Kul ister kabulünü 

ümit etsin, isterse etmesin, dua, Allah ' a karşı boyun büktüğünün, 

O'nun kulu olduğunun surunda olduğunu ilân eden bizzat maksud bir 

ibâdettir. Çünkü kul, her halükârda Yaratıcı'sından başka bir sığınak, 

O'ndan gelen belâlardan kaçmak için yine O'nun rahmetini ümit etmekten 

başka bir çare olmadığının ve O'ndan başka bir şikâyet merciinin veya 

aracı olacak birinin bulunmadığının bilincindedir. Mutluluğa ulaşması 

veya azap görmesi elinde olan, varsa yoksa O'dur. 

Dinî alanda vahiy, Allah ile insan arasında, yukarıdan aşağıya 

cereyan eden bir çeşit özel konuşmadır. Bu sebeple Kur'ân'a "Allah'ın 

Kelârm : AJÖI "̂ SÎ* " demiştir. Allah, kelârmm indirdiği zaman insamn 

buna tasdik veya tekzib şeklinde cevap vermesini ister. Bu münâsebetie 

insan vahiy karşısında pasip kalamaz; bazan o da Rabb'i ile sözlü bir 

ilişki başlatir, halini ve ihtiyaçlarını O'na arzeder, duasının kabulünü 

1 el-Enbiyâ, 21/ 90; Meali: "Doğrsu onlar iyi işlende yarışıyorlar. Korkarak ve 
umarak Bize boyun eğip yalvaııyorlardı." 

2 el-Furkân, 25/ 77; Meali: "Ey Muhammed! De ki: 'İbâdetiniz olmasa Rabb'im sİ2£ 
ne diye değer versin ki ?!" 

3 Muhammed Saîd Ramazan el-BÛTî. Min Esrar..., s. 80. 

163 



ister. Neticede, yapı balamandan vahye benzeyen falcat doğrultusu onun 

tersine (aşağıdan yukarıya) bir iüşki kurulmuş olur*. 

Dua kavramı isticâbe ile birlik (correlation) halindedir. Yalnız dua 

sözlü, isticâbe fiilîdir. ( ^ v ^ i ^ l ^ " J Î )2 buyuran Allah, duaya 

cevap vermemeyi sahte tannhğın işareti saymıştır^. Duada, az çok 

değişiklik ihtimah olmakla beraber, başlıca şu safhalar yer alu: 

İnsandaki cüz'i irâdenin, Kadir-i Mutlak karşısında aczini kabul 

etmesinden doğan hürmet ile; kalbin, sonsuz şefkat ve merhamet kaynağı 

karşısında itaat ve sevgi duygusundan oluşan bu ilk safha, kulun Rabb'ı 

ile manevi kontak kurma safhasıdır. Bundan sonra kul Rabb'inin sımrsız 

lütuf ve ihsanına karşılık, yasaklarla inzâr edildiği şeylerden tam anla

mıyla kaçınmadığını ve suçlu olduğunu hissedip, bilerek ya da bilme

yerek yaptığı hata ve günahlanmn affını istediği "tevbe ve istiğfar" 

safhası gelir. Bu safha Kur'ân'm inzâr prensibine büyük ölçüde destek 

sağlar. 

Üçtmcü safhada kul, Allah'tan dünya ve âhirette karşılaşacağı 

binlerce zorluk, tehlike, bela ve kazalara karşı himaye ve yardımını ister. 

Dünya - âhiret yolculuğu esnasında kendini başanya ulaştıracak olan 

Kur'an'da müjdelenen imkân ve nimetlere tama' eder. Bu son safhaya 

ise "istiâne: yardım dileme" safhası denilebilir. 

Öyle de, kulun inzâr edildiği şeylere yanaşmamak, şeninden 

korktuğu şeylerden emin olmak için yardım dilemesi, müjdelendiği ve 

ümit bağladığı imkân ve nimetleri arzu etmesi, duamn iki ana sebebidir 

1 Toshihko IZUTSU, Kur'an'da Dînî.., s. 182. 
2 el-Mü'min, 40/ 60; Mee l i : " Bana dua edin ki karşılığım vereyim.." 
3 Fâur, 35/ 14. 
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Ard arda gelen, ( ;>ıJcUI ^ 'JJ! , I J i - j jlİ^J Ij^'il ) 

( c^u-j«if 5- s-iZ/JJI i -^ j 5! ' Ls-i» j Û^ ' i . j ^ i l j ) âyetleri' biriikte 

incelendiğinde bu husus daha iyi anlaşılmaktadır. 

Şüphesiz ki Allah'ın sünnetleri ezelî ve değişmez niteliktedir. 

Fakat insanlara cüz'î iriide vermiş, takdîr-i İlâhîyi bazı şartlara bağlı 

kılmıştır. Bu şanlardan biri de dua ve niyazdır. Kader veya kaza insamn 

meçhulü olduğundan, onlan vukuundan önce bilemez. Bu sebeple ilâhî 

hikmet insamn ümit ile ihtizar (sakınma) arasında yaşamasım gerektirir. 

Ümit başanya sevkeder, ihtizar ise düzen ve intizamım sağlar^. 

Allah'tan, bizlere gösterdiği yüce hedef yolunda inzâr ve tebşîr-

lerie önderiik etmesini, ruhî olgunluğa ilerieyen yolda kudret lütfet

mesini, sadece Kendisi'nin irâdesini yürüten kulları olma şerefini ihsan 

etmesini dileyerek, insanm gerçekten yalmz basma bir variık göstere

meyeceği, tevekkül edeceği Rabb'inin desteğine muhtaç olduğu konu

suna geçelim. 

Kur'ân-ı Kerîm'in kurduğu îman sisteminin bir ünitesi de tevek

küldür. Tevekkül, kudret ve nüfuzunun sonsuzluğuna inanılan Rabb'a 

duyulan güvenin pratikteki göstergesidir ve dua ile izhâr edilen bağlılığuı 

tabîi bir sonucudur: 

3 ( JjJLJL- lic JiUy .ili,' U J 

1 el-A'râf, 7/ 55, 56; Meali: "Rabb'inize gönülden ve gizlice yalvana Doğrusu O, 
aşın gidenleri sevmez. (.. .) AUâh'a korkarak ve umuda yalvann. Doğrusu Allah'ın 
rahmeti iyi davrananlara yakındır." 

2 Osman PAZARU, Din Psik.., s. 177 - 178. 

3 Hûd, 11/123; Meâlr: "Göklerin ve';:yerin gaybı (sim) yalnız Allah'a aittir. Her iş 
O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na dayan! Rabb'in yapuklanmzdan 
gafil değildir '̂. 
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Allah bazen vahyin böyle en açık bir âyetiyle, bazen hicret son-; 

rasında Hz. Muhammed'in, arkadaşı Ebûbekir'e, ' ( JIIİ 'j'y^ ^) 

dediğini beyân eden en açık delîliyle, bazen da Rasûlü'ne kudsî bir ha

dîsle, HıJ/^- Üî j j j l * ^ L;î ) dedirterek, kulunu 

himâyesme girmeye ve Yaratıcı'sı için en güzel zannı beslemeye devam 

eder. Allah 'a tevekkül edene her bakımdan yeterli olduğunu^, dünyada 

güzel bir yere yerleştirip âliirette daha büyük bir mükâfat müjdelediğini"', 

çünkü Rabb'in tek otorite sahibi "Azîz" ve herşeyi bir sebebe göre 

yaratan "Hakîm" olduğunu bir çok âyeüerde zikreder. 

Ulûhiyet ile tevekküle lâyık otorite birbirini gerektirir. Mâna ve 

mh bakımından farklan da yoktur. Otoritesi bulunmayanın ilâhhğının 

mümkün olmadığı gibi, ilâh kabul edilmesi de yakışık almaz. Kulun böy

le bir varlığa yönelmesi, tevekkül etmesi ve ondan birşeyler ümit etmesi, 

tabir caizse havanda su dövmek gibidir^. İbrahim (a.s) ın çevresinde

kilerin kendi puüanna yaklaşımları gibi yüzeysel kalır. İnsamn davra

mşlanm yönlendirmek yerine onu engelleyici bir yük olmaktan öteye 

• 1 et-Tevbe. 9/40; Meali "üzülme, Allah bizimledir" Krş. el Ankebût, 29/ 33; 
Bu tevekkül anlayışıdır ki. Ridde savaşmdaMubekir'e tek başına miirtcdlere 

karşı zafer kazandınmşur. Çünkü ordular harbetmek istemiyoriardı; çalışan 
fikirlerin mücâdeleleri her an bir iç savaşa dönüşebilirdi. Cahiliyette olduğu kadar, 
müslüman olduktan sonm da en sert kalıranıan bilinen Hz. Ömer bile bu harbe 
karşı çıkıyordu. Bunlara rağmen Hz. Ebubekir -zekâü ödemezler ve İslama boyun 
eğmezlerse- onlarla mutlaka savaşacağında diretiyordu. Kime güveniyor, fikirlerin 
ve ordulann desteğini nasıl kendi larafına çekebiliyordu? Nasıl muzaffer oldu? 
Acaba insandan başka bir şey miydi? O, sadece mi'râcı tasdiki ile "Sıddîk" laka-

^bına lâyık olmuş,' hicret esnasında mağarada saklanırken kendisine, "Üzülme, 
i4üah bi^rnledirl'diye fısıldanmışü. 

2 .Sahihu İyi'üşlim, et-Tevbe, 9/1. 
3 el-Ahzâb;'33/3;et-Talâk,65/3. 
4 en-Nahl, 10/ 41; el-Enfâl. 8/ 4. 
5 el-MEVDUt)İ,- Kur'ân'a Göre Dört Terim, tere. Osman CİLACI - İsmail 

K A Y A , İslanbul - 1987, s. 22 vd. 
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gitmez. Halbulci İlâhî İrâde'ye inkayad ve bu irâdenin düzene koyduğu 

tabîi kanunliua uygunluk mefhumları insan hayatına fiilen katıldığı 

zaman, disiplinin en sağlam şeklini meydana getirir. Malumdur ki İslâm, 

en üstün derecede bir disiplin dinidir. 

Kişi üzerinde etkileri açıkça bilinen dinin eğitici yönünü şöyle 

belirtmek mümkündür Dinin gerçek fonksiyonu bizi düşündürmek, 

bilgimizi zenginleştirmek değildir. Fakat bizi hareket ettirmek, yaşama

mıza yardımcı olmaktir. Dindar bir kimse zoriuklara kaüanarak veya 

onları yenmeye çabalayarak, kendinde daha fazla yaşamaya istek duyan 

kimsedir'. Bu istek ve gücünü kâinat boşluğunda yalnız olmadığı 

inancına "tevekküle" borçludur. Bu inancın yokluğunda ise, daima 

"varlık" noktasından hareket eden "varoluşçular"da olduğu gibi, içinde 

öyle bir zifiri karanlık hissi doğar ki, dünyada "hiçlik koktuğunu" ileri 

sürer. Böyle bir düşünce biçimi çelişkiye düşme demektir ki, batil 

inançtan daha zararlıdır. Onları bu tür bir bunalımdan, krizlerden ve 

korkulardan kurtaracak tek husus, Yaratıcı'nm varlığım ve evrendeki 

düzeni O'nun verdiğini kabul etmektir, O'na sığınmakür^. 

Tevekkül, insana verdiği destek ile, ( jj-^\J ^[ lIl j JJ Û ) 

anlayışı^ içinde sağladığı takviye ile, inzâr edilenlerden tebşîr edilenlere 

doğru bir motivasyonda bir hareket sürekliliğinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bir benzetme yapılırsa, bir benzin motorunda silindirierdeki 

iniş çıkışa devamlılık sağlayan volantin fonksiyonuna sahiptir. 

Rabb'ine giden yolda tevekküle başvuran bir kalbe hüzün musallat 

1 Neda ARMANER, "Din Eğitiminde Psikolojinin Önemi", A.Ü.İ.F. 
Dergisi, Ankara-1978, sa. XXIII, s.217vd. 

2 İbrahim Agâh ÇUBUKÇU. "İnkarcılıktan..", s. 8. 
3 el-Bakara, 2/156; Meali: "..Biz Allah'ınız ve elbette O'na döneceğiz." 
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olmaz. Çünkü hemen Allah ona "sekîne" indirir: 

Böylece o kimse tahzîr edildiği şeylerden kaçmdığı ve müjdelenip, 

teşvik edildiği noktalan biriikte değeriendirir, içinde bir ferahlık duyar. 

Allah'ın her zoriukla biriikte bir kolaylık yarattığını düşünür, îmanına 

îman katarak sanki kısa bir moladan sonra tebşîr ve inzârlarla yönlendi

rildiği "elest bezminden âhiret yolculuğu"na yeniden koyulur. Öyle ki, 

dünyada bir bineğe veya vasıtaya bindiğinde, 

H OJU^ lİJ JJI ÜI j . ûjJJİİ İl' Ü J Iji Û 3 ^ jJJI îU4- ) diyerek 

asıl yolculuğunu hatırlar. 

Sonuç olarak, eğer îman kalbi îmar etmişse, diğer organlara da 

saygınlık ifâdesi kazandmr. Dile, göze, kulağa., inzâr edildiği haram

lardan kaçmak, günahlarına tevbe etmek ve va'dolunduğu mükâfata ka

vuşmak için gayret göstermek yaraşır. Bunlara sahip olan insan bütün 

benliğiyle, 3( igî  j L j | JÜ'i j Gİİ'jf idi Gî; ) diyerek 

şevk ve azimle tevcih edildiği yola koyulur, 

I V . T E V B E ve İ S T İ Ğ F A R 

İnsan benliğinde ümit ve korkunun bir denge halinde bulundu

ğunu "Giriş Bölümü"nde açıklamıştık Bu dengenin zaman zaman ümit 

ya da korku tarafına kaydığı hissedilir. İnsan dinî mânada aşın ümide 

kapılınca kulluk görevinde titiz davranmaya başlar. Ama korku tarafı 

ağıriık kazamnca, bu defa ya günahlannm affedilmez derecede büyük 

1 el-Fetih, 48/ 4; Meali: "İnananlann, imanlanıu kat kat anırmalan için, kalplerine 
güven indiren O'dur." 

2 ez-Zuhruf, 43/13 -14; Meali: "Bu (binekleri) buyruğumuza veren ne yücedir; zaten 
bizim tâkaünuz bunlara yetmezdi; şüphesiz Rabbi'mize döneceğiz..." 

3 el-Mümtehine, 60/ 4; Meali: "Rabbimiz! Sana güvendik, Sana yöneldik, dönü? 
Sanadır." 
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veya çok olduğunu hissedip tamamen ümitsizliğe kapdacak ve günahlara 

daha da dalacaktır, ya da bir dönüş noktası arayacak, içinde bulunduğu 

günahların akıntısıyla sürünmeye çalışacaktır. İşte bu sırada teybe olayı 

imdada yetişmekte ve insana yeniden bir başlangıç ümidi kazandırmakta 

veya Yaraticı'sı ile olan ilişkilerinde daha iyiye doğru hız kazandır

maktadır. 

Tevbe için önce pişmanlık duygusu oluşmalıdır. Pişmanlık duy

gusunun oluşması ve şiddeti çeşidi faktöriere bağlıdır. İnzâr edildiği 

cezaların korkusu veya tebşîr edildiği mükâfata ulaşamama sıkınüsı ve 

bunlann da üstünde Rabb'in sevgisinden mahrum olma endişesi vb. 

sebepler tevbeye sevkedebilir. 

Sözlük anlamı "rücû : geri dönmek" olan tevbe, terim olarak gü

nahlara devam etmekten vazgeçip Allah'a yönelmektir. Ancak bu yöne

liş, celb-i menfaat veya def-i mazarrat için olmayıp ruhun derinliklerine 

nüfuz eden bir yöneliştir ki, insan yaptiğı kabahatin bir nevi faydasını da 

görse, aslen çirkin olduğunu duyup tiksinerek, ondan vazgeçmesidir'. 

Tevbe terim olarak vazgeçme karan ise, istiğfar da bu kararın söz olarak 

tatbik edilmesi anlamında "af dileme"dir. 

Pişmanlık ya da af dileme, her şeyden önce Allah'ın inzâr edici 

(j.UJl j i ' j i j c ) sıfati ile, inzârdan sonra tebşîr edici, ( ' [ ^ j j > i ) 

sıfatinm biriikte değeriendirilHıesinin sonucudur. Bir ucundan diğer 

ucuna Kur'ân-ı Kerîm'de, "Allah'ın dilediği kulunun tevbesini kabul 

ettiği, ziyadesiyle bağışlayıcı ve çok merhametii olduğu" devamlı vurgu-

lamr2. Kul tevbeye yanaşır yanaşmaz Allah'ın bağışlaması söz konu

sudur. Sanki Allah, kulunun gerçek ve yönlendirici tevbesini 

1 Elmalıh Hamdi YAZIR, Hak Dini.., c. VI , s. 5127. 
2 Meselâ, el-Bakara, 2137, 54, 128,160, 222; en-Nisâ, 4/ 16, 64; et-Tevbe, 91 27 

104,118; en-Nûr, 24/10; el-Hucuıât. 49/12; en-Nasr, 110/ 3. 
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( û ^ * iTp;') iştiyakla beklemektedir. Bu iştiyakın şiddetii -belki de-

"tevbe" fiilinin kendisinde görmekteyiz. Şöyle ki : 

( - ûL?) fiili, ( J J [ ) cer harfiyle insan tarafında "pişman 

olup özür dileme", ( ^ ) cer harfiyle de Allah tarafmda "bağışlama" 

anlamına geldiğini ilgiyle gözlemliyoruz. İnsan Allah'a pişmanlıkla, 

Allah da insana lütufla dönmektedir. Aynı kökten gelen (tj\y ) isim -

sıfati da insana tatbik edildiğinde, "çok sık pişmanlık duyarak af dileyen" 

anlanuna gelirken, Allah hakkında kullamidığmda doğal olarak "günah 

işleyenlere yönelmeye meyyal olan, gazaptan kereme (dönmeye hazır 

olan ve) sık sık dönen" demek olur. 

Allah ile insan arasında bağlantılı bir dönme ilişkisinin var olduğu 

açıktır, tevbe sözcüğünün semantik izahı bunu yansıtmaktadır'. 

"İnsana küfür ve nifaktan sakınması, hatasının farkına varıp bırak

ması, îman edip iyi işler yapması ve bu durumunu muhafaza etmesi 

emredilmiştir. Hatadan uzak kalmanın da mümkün olamayacağı kabul 

edildiğinden, kendi kendini kontrol ederek günahının kendi zararına 

.olduğunu idrâk etmesi, bundan vazgeçip gerçeği görmesi ve kendini 

devamlı geliştirerek Allah'a yönelmesi istenmiştir. Öyleyse bir müslü

man için, ideal varlık olan Allah'a yönelmek ve bu konudaki engellerden 

kurtulmak esasür. Bunun için de değer kabul ettiği Kur'an'daki emir ve 

yasaklar sistemine uymaya çalışması ve aksaklıklar olunca yine ondaki 

tavsiyeye göre hareket etmek gerekmektedir"^. O halde sapmalardan 

gerçeğe (İdeal Varlığa) dönmek demek olan tevbe hâdisesinin, insanın 

tebşîr - inzâr kavramlanyla kurulmuş terbiye metodunda "aksaklıklan 

giderici ve kulluk huzuruna süreklilik kazandmcı" bir fonksiyonu vardır. 

1 Toshihiko IZUTSU. Kur'an'da Dini.., s. 157 - 158. 
2 Erdoğan FIRAT. Şahsiyet .., s. 92, 93. 
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'Tevbenin insandaki şuur seviyelerine göre, korku ve ümit hisleri 

eşliğinde çeşitli derecelerdeki hata, günah ve kusurları bırakarak daha 

iyiye, daha güzele ve ideale yönelme eksikliğini görüp kendini bütün

leme, böylece şahsiyetini tamamlama yolunda bir metod, bir vasıta özel

liği taşıdığı ortaya çıkmaktadır. O halde tevbe gaye değil, bir vasıtadır. 

Her seviyedeki insanı, bulunduğu bir düzeyden bir üst düzeye çıkarma, 

her şuur safhasında ilerleme sağlayıcı bir vasıtadır. 

"Önemli bir özelliği de şudur: Her şuur seviyesindeki ileriye dö

nük çabayı tahrik edip faaliyet halinde tutmaktır. Hem korku ve endişe, 

hem de ümit gibi ambivalent (çift yönlü) bir durumu canh tutarak insanın 

bir seviyede kalmayıp daima ileriye atılımını sağlamaktadır. Bir bakıma 

(tebşîr - inzâr metoduyla) şahsiyetin gelişme sürecinde tıkanmaları, 

sapmaları önleyerek normal ileriemeyi kolaylaştırmakta, şuurunun marazi 

bir yöne akışını önlemektedir"'; 

~ Gazali'nin teshirine göre tevbe üç safhada gerçekleşir: 

a) İnsanın, işlediği hata ve günahları idrak etmesi (ilim), 

b) O ana kadar işlediği günahlardan derin bir elem ve pişmanlık 

duyması, günahlardan hemen uzaklaşması (hal), 

c) Bir daha aym kötülüklere dönmemek için maziyle alakayı 

keserek, irâdesini kullanarak yeni amel ve hareketlere yönelmesi (fiil)^. 

1 Erdoğan FİRAT, Şahsiyet .., s. 111; Bu noktada, insanın dinî hislerinin 
devamlı ayakta ve uyanık kalmasını sağlayan tebşîr ve inzâr kavramlarıyla tevbe 
hâdisesi, Hrisüyanlıktaki "günah çıkarma" ile karışürılacak olursa, inşam yön
lendirme açısından çok farklı olduklan görülür. Tebşîr ve inzârla sıkı bağlanusı 
bulunan tevbeye göre uzun zaman aralıklarıyla vuku bulan "günah çıkarma"njn 
eüdsi ve yönlendirmesi çok kısa sürmekle ve neticede diğer bir günah çıkarmaya 
kadar fonksiyonunu yitirmektedir. 

2 el-GAZÂLÎ, İhya .., c. IV, s. 8 - 9; Osman PAZARLI. Din Psik., s. 123; 
Erdoğan FİRAT, Şahsiyet .., s. 100 - 101. 
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Böylece, Kur'ân-ı Kerîm'de müştaklarıyla birlikte 80'den fazla 

yerde geçen tevbe kavramı, tebşîr - inzâr kavramlanna büyük destek ve 

devamlıldc sağlamaktadu-. 

V . Ö L Ü M K O R K U S U ve NEFİS MUHASEBESİ : 

Kur'an'daki tebşîr ve inzâr kavramlanndan özellikle inzânn etki

sini sürekli kılan bir motif de ölüm korkusudur. Kıyamet gibi ölümün dc 

zamammn belirtilmemesi, ondan duyulan korkuyu daha da arttırmak

tadır. Özellikle ateisüer Allah'tan korkmasalarda, yine de korktuklan bir 

çok manevî şey mevcuttur. Ölüm bunlann başında gelir. Genellikle ölü

me hazu-lıklı olmayan kişiler ölümden daha çok korkmaktadır. Allah'a 

ve âhirete inanan, ölümden sonrası için dünyadayken hazırlık yapan 

kimseler ölümden daha az korkarlar. Bu sebeple ölüm ve sonrası hayat, 

insanlann uyarılmasında önemli bir etkendir. Kur'an bu etki kaynağını 

en geniş biçimde gözler önüne serer. 

İyimser ve kötümser dünya görüşlerinin oluşmasında ölümle ilgili 

düşünce ve inanışların payı büyük olmuştur. Bazılan ölümü, hayatta 

kazanılan her türlü başanya son noktayı koyan bir felaket olarak-görür-, 

ken, "ölüm varsa hiçbir şeyin nihai noktada bir anlam ve değeri yoktur" 

derken; bazılan da herşeyin, gerçek anlam ve değerini ancak ölümle 

kazandığını savunur'. 

Mü'min için bu konuda büyük bir endişeye gerek yoktur. O, 

ölümü bir göç veya rahatsızlıklarla dolu dünya hayatından bir terhis olayı 

olarak görür. Onda sadece can vermenin bir ürpertisi vardır. Çünkü 

inanır ki, Allah'tan. gelen bir varlık yine O'na dönecek; insanın vücudu 

asıl menşei olan toprağa dönüşecektir. Fakat ruhu ebediyen yaşayacakür. 

1 Mehmet AYDIN. Din F., s. 184. 
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Bu inanç, şüphesiz ilmî değil, tamamen insanidir. İnsani olan bir şeyin 

her zaman ilmî olması gerekmez'. 

Kur'an inşam, inzâr ve tebşîr esaslarına göre yaşarsa, ölüm kor

kusunun gereksiz olduğuna ikna eder. Bunu yaparken "kendi payını 

kendi ölçüp kesen" durumunda değildir. Hayatı boyunca zaten insan 

ölüm gerçeğinin korkusu içinde yaşamaktadır. Kur'an ona ölümün 

mahiyetini anlatır ve inşam, insan olması için hayra yönlendirir. O halde 

Muhammed KUTUB'un deyimiyle, ölüm korkusu, korku telinin fazla 
e-

gerilmesinden çıkan gerginden fazla tiz, ayarsız bir nağme iken, Kur'an 

onu akord etmektedir^. 

Kur'ân'm yetiştirdiği faziledi insan, ölüm vasıtasıyla kendisine 

hiçbir kötülüğün asla ulaşmayacağım, ölümü anına kadar kendisine gel

miş olan iyiliğin can verirken de kendisiyle beraber olacağını ve ölümle 

kendisinden aynlmayacağını düşünür. Bu bakımdan o asla ölümden 

korkmaz, fakat muüuluğunu, artırmasını sağlayan amelleri daha çok 

işleyebilmek için hayatta mümkün olduğu kadar uzun süre kalmanın 

yollarını araştınr^. 

Kendini ölüme hazır hissetsin veya etmesin, insanoğlu ölümün 

başlıca şu üç özelliğiyle karşı karşıyadır: 

a) Ölümün vakti (ecel) gizlidir^; ansızm gelecek^, gelince önceye 

veya sonraya alınması mümkün olmayacaktu^. Üstelik her canlı muüaka 

ölümü tadacaktır^. 

1 Aym eser, s. 185; Abdullah MANSÛRI. Kur'an. s. 38. 
2 Muhammed KUTUB. Menhec .., c. 1. s. 129. 
3 FÂRÂBÎ. Füsûsu'l-Medeni,terc. HanifiÖZCAN, İzmir-1987, s. 62 - 63. 
4 Lokman, 31/34. 

5 el-Cum'a. 62/ 8; el-Münâfıkûn, 63/10 - 11. 
6 el-A'râf, 7/34; Yûnus. 10/49; en-Nahl. 16/61. 
7 Âl-i İmrân. 3/185; el-Enbiyâ. 21/ 35; el-Ankebût. 29/ 57 vb. 
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b) Ölümti tatmak yani can vermek çok zordur. Her şeyden evvel 

ölüm korkusu, ölümün acı veren bir hadise olduğu düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Özellikle günahkâr insanların çok zor şartlar altında 

mhlarını teslim ettikleri, can verirken dayanılmaz sıkıntılar yaşadıklan 

Kur'an'da uzun uzun anlatılmaktadır: Jj> 'Jj--) 

1( l > > f -^^ğ \Jı^C. j o^İl o l j l l y i ô.LkJI jl^ 

3( JLJL. j l i l l ç^ ' l s . JljilV^-î' j 

G A Z A L Î , "sekerâm'I - mevt" adı verilen ölüm sarhoşluğu konu

sunda şöyle der: "İnsan o sırada kendisinin saadete mi şekâvete nü lâyık 

olduğunu bilebilir. Bir kimse gönlünde dünya sevgisi yer etmiş iken 

ölümle karşı karşıya gelirse çok kötü bir duruma düşer. Böyle bir 

durumdayken, ruhun teslim edilmesi düşüncesi insana korku ve dehşet 

verir""*. Çünkü insan nasıl yaşadıysa öyle ölür, nasıl öldüyse öyle dirilir. 

Ölümden sonra amel defteri kapanacak ve îman mahalli olan kalbin 

durumunda artdc bir değişme olmayacaktu". İşte inşam ölüm karşısında 

korku ve endişeye düşüren düşüncelerin bir kısmı bunlardır. 

Ölümün kesin vâkî olacak bu sıkmüsımn bir uzantısı olan 

kâbustan kurtulmanın çaresi, Kur'ân'a göre, yine Allah'a sığınmaktır. 

1 el-En'âm, 6/93.; Meali :"..Bu zâlimleri can çeldşirlerken ve melekler ellerini 
uzatmış, 'Canlanmzı verin!'derken bir görsen..." 

2 el-Enfâl, 8/50; Meali ; "Melekler o kâfirierin >'üzlerine ve arkalanna vurarak ve 
Tadın cehennem azabım!' (diyerek) canlanm alû ken onlan bir görseydin.." 

3 el-Kıyâme, 75/ 26 - 29. Meali: "Dikkat edin ! Can boğaza gelip köprücük kemik
lerine dayandığı zaman, 'Çare yok mudur?' denir. Aruk o vakün aynlık olduğunu 
anlar. Bacaklar birbirine dolamr.." 

4 el-GAZALî. ihyâ.., c. IV, s. 322; Bkz. et-Tevbe, 9155. 
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Çünkü Allah inancı öyle bir güneştir ki, onsuz her îzah karanlıkta kalır. 

Kalpler onu anmadan rahat edemez'. Öyle olunca ölüm «âmnda da insana 

en yakın varlık Rabb'idir: 

c) ölümün inşam inzâr eden bir fonksiyonu da nefis muha

sebesidir. Kıyamet gününde üısanların iç yapısının nasıl gözler önüne 

serileceğini Kur'an'ın canlı bir şekilde tasvir etmesinin gayesi, aslında 

Allah'ın, insanın bu hayattayken gerçekleştirmesini istediği otokritiktir. 

Çünkü kendi kendini hesaba çeken bir kimse, kendi noksanlannı tamam

lar ve tüm yaptıklarımn hatta düşünce ve niyetlerinin dahî gözler önüne 

serileceği o günden korkmaz olur3. 

Âdilâne bir şekilde insanlara verilecek mükâfat veya azap dolu 

ebedî bir isükbal, bu muhasebeye bağlıdır. Öyleyse insanın devamlı ola

rak iyiliğe tebşîr edilmesi gerekir. Kendi iç dünyası ve arzularıyla baş

başa bırakılacak olursa davranışlannın kıymet ve geçeriiliğini yanlış 

değeriendirmeye koyulabilir*. 

Sonuç olarak denebilir ki ölüm, vaktinin belirsizliği, aniden geli

vermesi ve zoriuğu ile, inançlı inançsız herkesi yakından ilgilendiren bir 

inzâr kaynağıdır. Öyle bir inzâr ki, insandan uzak durması bile ona müj

de ya da mükâfat olarak yeter. Bu güçlü münzir, insanı kendi kendini 

1 er-Ra'd, 13/28. 
2 el-Vakıa, 56/83-87; Mealleri : "Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman 

bakıp dururken. Biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama siz göremezsiniz. (.. .) 
O çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize, şayet iddiamzda samimiyseniz!.." 

3 Fazlu'r - RAHMAN, Ana Kon.., s. 248. 
4 el-Bakara. 2/11-12; el-Kehf. 18/ 103 - 105; el-Alak, 96/ 6 - 7. 
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konrol etmeye zorlamakta ve Kur'an'daki tebşîr - inzâr metodunun yakm 

takipçisi sayılmaktadır. Ölüm korkusunun hayaü zehir ettiği, yaşaıunaz 

hale getirdiği ve bu sebeple çeşiüi patolojik hallerin ortaya çücüğı bazı 

hallerde; insamn run dünyasım dengede tutacak, aklım ve fikrî yapısını 

saghklı tutacak bir başka unsura ihtiyaç vardır. Bu unsur, sağlıklı düşü

nebilme ve ardından tebşîr ve inzâr edilen şeyleri ayu^bilme kabiliyetini 

geliştirmedir. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

TEBŞÎR ve İNZÂRIN DÜNYA ve ÂHİRETTEKİ 

NETİCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

L T E B Ş Î R ve I N Z Â R K A V R A M L A R ı N ı N D Ü N Y A 

H A Y A T ı N A H U Z U R ve B U N A L ı M O L A R A K 

Y A N S ı M A S ı 

I L Â H I R E T E Y Ö N E L I K T E B Ş Î R E D I L E N 

C E N N E T ve Z E N G I N N I M E T L E R I 

ı ı L I N Z Â R E D I L E N C E H E N N E M A Z A B ı ve 

P I Ş M A N L ı K 

ı V . M Ü K Â F A T ve C E Z A D A A D A L E T 

V . A L L A H ' ı N R A H M E T I N I N G A Z A B ı N D A N Ç O K 

O L U Ş U 





T E B Ş Î R ve İ N Z Â R I N D Ü N Y A ve Â H İ R E T T E K İ 

N E T İ C E L E R İ N İ N ! D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ : 

Bu son bölümde de Kur'an'm tebşîr ve inzâr kavramlarıyla kurul

muş olan terbiye metodunun hangi sonuçlara ulaştığı ele alınacak, tebşîr 

edilen mükâfatlarla inzâr edilen cezalarm dünya ve âhiretteki boyuüarma 

kısaca temas edilecektir. Kur'an'ın dünya ve âhiret hayatlarını birbiriyle 

mukayese ederek değerlendirdiği şu âyetlerle bu bölüme başlamak uygun 

olacaktır: 

"Bilin ki dünya hayatı; oyun, oyalanmak, süslenmek, aranızda 

övünmek, daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu (hayat), 

yağmurun yeşerttiği ve ziraatçilerin de beğendiği bir bitkiye benzer. 

Sonra kurur da sapsarı olduğunu görürsün, daha sonra da çerçöp olur. 

(Buna karşılık) âhirette çetin bir azap ve yine orada Allah'ın mağfireti ve 

rızası vardır. Öyleyse âhirete göre) dünya hayati aldaücı bir geçinmeden 

başka bir şey değildir"'. 

Görüldüğü gibi dünya hayati kötülenmemekte, gerçek yüzüyle 

değerlendirilmektedir. Çünkü pek çok âyette dünyamn ve içindekilerin 

boş yere ve başıboş yaratılmadıkları açıklî&mşür. Dünyanın kötü olan 

tadarı vardır; en kötüsü de dünya hayatını Allah ve Peygamber'e isyan 

ile geçirmektir. "(Öyleyse ey insanlar!) Rabb'iniz tarafından bağışlan

maya, Allah 'a ve Peygambere inanananlar için hazırianan, genişliği gökle 

yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu, Allah'ın dilediğine 

verdiği lütuftur ki, Allah büyük lütuf sahibidiı''^. 

1 eI-Hadîd,57/20. 
2 d-Hadîd. 57/21. 
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Buna göre, Kur'an'daki tebşîr ve inzâr daha çok âhirete yönelilc-

tir. Ama insan âhiretini bu dünyada yaşayarak kazanacağmdan, tebşîr ve 

inzâr edilen hususlar dünya hayatım da yakından ilgilendirmekte, mükâ

fat ve cezâlarm bh kısmı bu dünyada tahakkuk etmektedir'. 

L T E B Ş Î R ve İ N Z Â R K A V R A M L A R I N I N 
D Ü N Y A H A Y A T I N A H U Z U R ve B U N A L I M 

O L A R A K Y A N S I M A S I 

Kur'ân-ı Kerîm'deki tebşîr ve inzâr ifâdeleri, insanm dünya haya

tmda, trafik işaretlerinin karayollarmda'"fonksiyonundan çok daha eüdli 

bir fonksiyona sahiptir. Park ve kamping g'bi ^-''̂ ri'̂ -fanii"'" v«. iollam» 

gibi-lehl.'kc ihbar, işareüerine uyulması, nasd tamamen yolculann lehine ise, 

tebşîr ve inzâr ifâdelerine imtisal etmek de dünya hayaünda aym derece

de, hatta daha da ileri bir boyutta, insanın iyiliginedir. Onun için Kur'

an, Allah'a ve Rasûlüne inananların, ilâhî emir, nehiy ve tavsiyelerine 

tamamen uymalarım hedef alır. Bunun için ekmel dine girmeyi "tama

men tesümiyet ( ^ t ^ " ^ ! ) " olarak isimlendirir^. 

Kur'an, insanın hayvan ve madde olduğuna inanan sapık bir ekol 

olan Realizm'in; "Ey insanlar! Madem ki yapmızda toprağm ağulığı, 

maddenin baskısı ve şehvetin güdüsü vardır; o halde yükselmenizde bir 

fayda, manen mesut olmanızda bir üstünlük yokmr. Onun için yeryü

zünde olduğunuz realitede(!) kalınız. Yiyiniz, içiniz, hayvanlar gibi 

zevkleniniz" dediği gibi demez. Çünkü insanın -madalyonun diğer yüzü 

gibi- mhu ve manevî yönü olduğunu kabul eder. Dünyada huzuriu ve 

bunalımdan uzak bir hayat yaşaması, ruh sağlığım düzenleyici, fıtratina 

uygun Kur'an kaidelerine uymasıyla mümkündür. 

1 Bkz. Yûnus, 10/ 62 - 63. 
2 Kelimenin asıl mânası, "birinin değerii bir şeyini başkasına vermesidir". Toshi

hiko İZUTSU, Kur'an'da Dinî s. 188. 
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Hayatı boş ve anlamsız, herşeyi serbest gören batıl düşünce nice 

insanı kötümserliğe sürükler ve azap içinde yaşatır. Freud Martin 

HEIDDEGER vb. niceleri vardır ki bu saplantı onlann ayaklarını kaydu--

mış, dünyayı bir zindan, kendini de bir mahpus olarak görmelerine sebep 

olmuştur. Bunlara göre insan hiçlikle karşı karşıyadır ve bu hiçliğe karşı 

kendini dünya ile avutmaktadır^ ariıa her ne olursa olsun hiçlik yine de 

inşam izlemektedir. Nice insardar da aym sebepten tuğyan etmiş, tekeb

büre saplanmış, zulm ve haksızlık uçurumuna düşmüşlerdir. Bütün 

bunlann sebebi, "hayat gayesiz, kâinat payesiz" tarzındaki fikir anaforu

dur'. İnanmayı ve bir dine bağlanmayı gereksiz bularak; bu âleme 

gelişini kör bir tesadüfe bagLyanlarda herhangi bir ruhi sarsıntı,derin izler 

bırakmakta, manevi değerierden ve desteklerden yoksun olduklan için, 

ruhi şoklarda bir sığınak bulamayarak kötü telafilere başvurmaktadıriar^. 

Zoriamasız, engelsiz yani stressiz bir hayat olamayacağına göre, böyle 

durumlarda başvurup devreye sokarak insanın yararlanacağı "yedek 

enerjileri" olması gerekir. 

İnsan hayat çizgisi dış etkilerin bombardımanı altındadır. Çevre

siyle olan münasebeüerinde olumlu veya olumsuz yönde eücilenir. İşte 

bu hayat çizgisinin ve buna etki eden sebeplerin iyi bilinmesi şarttır. 

Bu konuda belirienmiş kurallar % 10 değerindedir. Geriye, laik bir yak

laşımla, sağduyunun değerieri kalmaktadır. İşte bu sağduyu, Kur'an 

anlayışmda tebşîr ve inzâr kavramlannın yönlendirilmeleridir^. 

1 Muhammed KUTUB. islâm Terb., s. 118; İbrahim Agâh ÇUBUKÇU, 
"İnkarcılıktan..", s. 5. 

2 Hüseyin PEKER, "Olumlu .Şahsiyet özellikleri ve Din" , Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dcrg., Samsun-1986, sa. I, s. 105. 

3 Şu itiraflar; Kur'an'ın insana kazandırdığı değerleri onaya koyması bakımından ilgi 
çekicidir: 

a) Bir tıp mütehassısı, bütün fizikî hastalıklarm % 70-90 kadanmn; fiziki 
bir rahatsızlığı olmayan, aksine beden ağniarımn sadece yaşayış bozuklukları 
ve hayat problemleri sonucu ortaya çıkan kişilerde görüldüğünü itiraf eünişür. 
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Kur'ân-ı Kerîm'de dünya hayaüyia ilgili başlıca müjde kavranılan 

şöyle sıralanabilir: 

a) Yağmur rüzgârlarımn ve bulutlannm gelmesi', 

b) Bir doğumun haber verilmesi^, 

c) Hz. Yûsufun, rüyasında 11 yıldız, ay ve güneşi kendine secde 

Bu tür rahatsızlıklarda zenginlik de çözüm getirmediğine göre çare nedir? 
"Biz atom bombalan yapabiliyor, güdümlü füzeler icad ediyor, teknik alet

lerimizi mutlaka geri gelen uzay araçlanmıza yükleyerek uzayın milyonlarca 
kilometre derinliklerine ulaşan rotalar planlayabiliyoruz. Ancak biz insan haya-
ünı, güvenli ve dar yollardan muüulüğa götürecek rolalan henüz ianzim etmiş 
değiliz" (Leslie Mc CULLOUGHT, "İntihar..", s. 111). 

b) Amerika'da Psikoloji Araştırmalan Dairesi şefi Dr. Henry LİNK, "Ben bir 
kısun meslektaşlarım gibi başlangıçta din meseleleri ile ilgilenmez, günlük işle
rim ve hastalanmla meşgul olurdum. 15 sene zarfında 4 bin kadar hastayı mua
yene ve tedavi ettim. Hasialannun çoğu, evde geçimsizlikten, mesleklerinde başa
nsızlıklanndan şikâyet ediyor; çevresiyle anlaşamadıklanm, kilisede öğrendikleri 
dinî telkin ve kaidelerie ilmî ve teknik iiçriemeler arasmda uyuşmazlıktan den 
yanıyoriardı. Bu hastalıklar lıer yerde ve her sınıf halk arasında rastlanan sinir 
bozukluklanydı. Fakat ben bu hastalara yapüğını tavsiyelerin çoğunun dini! 
mâhiyetle olduğu dikkaümi çekti. Zaten halkın çoğu da ilmi izahlardan çok, bu 
dini ve ahlâki tavsiyeleri anlıyor ve uyguluyoriardı. İşte, benim dinî meselelerle 
meşgul olmam bu ilmî ve meslekî zanu-eüerie başladı," 

Doktor bundan sonra New York Psikoloji Araşürmalan Dairesinde 15321 
hasta da inceleme yapıp 73256 psikoloji tesü uyguladıktan sonra (sanki cemaatle 
kılınan namaza niçin 27 derece fazla sevap verildiğini açıklarcasına) şu sonuca 
vardı: "Bir dine inanan ve mabetlere devam eden kimselerde şahsiyet ve karakter, 
dine karşı lakayt olan ve mabede gitmeyenlerden daha sağlam ve üstündür" 
(Osman PAZARLI, Din Psik.., s. 32; Dr. Henry LİNK, Dine Dönüş adlı 
eserinden naklen..) 

c ) "Ben muayene ve tedavi ettiğim bütün haslalann rdoğulu-baulı, kadm-
erkçk ve her dinden- her grubunda yapüğım gözlemlerde şu sonuca vardım: îman 
sahibi ferüerin acıya dayanma güçleri imansızlardan fazladır. Yaralan daha çabuk 
kapamr ve sağlıklarına daha çabuk kavuşurlar. Fikir ve ahlâk iç kuvvetlerine 
kulak verihnemesi, insandaki bu özellikleri dumura uğraür. Din ve iman duy
gulan işlemezse zayıflar. Şu halde beden ve ruh, dengeli bir tarzda inşam sevk ve 
idare euneli, Allah'ın sünneüerine ve bunlar içinde tabiat kurallarına tam uyul
malıda." (Osman PAZARLI, Din Psik.,, s. 94; Dr. Alexis CARREL. Şu 
Bilinmeyen İnsan'dan naklen..) 

1 Bkz. el'A'râf, II57; el-Furkân, 25/ 47 - 48; er-Rûm. 30/ 46. 48 - 49. 
2 Al-i İmrân. 3/ 39.45; Hûd. 11/ 71; el-Hıcir.l5/ 53; Meryem.l9/ 7; es-Sâffât,37/ 

101-102. 
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ederken görmesinin istikbâli için bir müjde olması', 

d) Mısır'dan gönderdiği gömleğinin, babasının gözünü tekrar 

görür hale getiren bir müjde^ ve Mısırda elde ettiği mevkiin, âhirette 

kazanacağı ecirlere nümûne ve müjde olması^, 

e) Yahudilerin bilip de açıklamak istemedikleri^ ve Hz. İsa'nın, 

"Ahmed (Fâraklît)" adında bir peygamberin geleceğini müjdelemesi^, 

f) Bizans'ın İran'a galip geleceği haberiyle, o yıl mü'minlerin 

galip geleceklerinin îmâ ile müjdelenmesin, 

g) Yine Bedir harbi sırasında, müslümanlarm kalplerini yatıştır

mak, içlerini ve dışlarını temizlemek, şeytanın vesveselerini gidermek, 

kalplerini birbirine kenetlemek ve ortak mefkurede birieştirip sebat 

kazandırmak için, en az bin kişilik bir ordu ile desteklenmesi"^, 

h) Münkirierin azalarına sabredenlerin, ferahlık duyacakları 

"hicret"e yönlendirilmeleriyle ve âhirette hesaba gelmez bir sevapla 

müjdelenmeleri^, 

i) Uhud savaşında mü'minlerin kalbi rahatlasın diye, önce bin, 

sonra beş bin melek ile takviye edilmeleri^, 

j ) Mü'minler Mekke'yi kuşatmaya giderierken Hudeybiye'de 

Mekke'nin fethiyle müjdelenmeleri'O vb. hususlar... 

1 Yûsuf, 12/ 4 - 6. 
2 Yûsuf. 12/ 96. 
3 Yûsuf, 12/ 56 - 57. 
4 el-Bakara, 2/ 76; Yorumu için bkz. Muhammed Ali es-SÂBÛNî, Muhtasaru 

Tefsîri'bni Kesîr, c. I, s. 80; 
5 es-Saff, 61/6. 
6 er-Rûm. 30/1 - 6. 
7 el-Enfâl, 8/9 - 11. 
8 ez-Zümer. 39/10. 
9 Âl-i Imrân. 3/124- 125; Bkz. en-NESEFî. Tefsîru'n-Nesefi, c. 1. s. 180 

10 el-Feüh, 48/27. 
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Kur'ân-ı Kerîm'in dünya lıayatma yönelilc inzârları, dalıa çok 

önceki kavimlerin basma gelen hâdiseleri özetle serdetmesidir. Dünya 

cezası ve azabıyla tehdit etmesi çok olmakla beraber, âhirete yönelik 

inzârlar daha geniş yer tutar. Âhirete yönelik inzârlann caydıncdık vasfı 

daha da belirgindir. Bir örnek vermek herhalde yeterii olacaktır: 

. Cr^\îf l^hUll İ ) âyetiyle' yerin ve göğün kendilerini, Yaratıcılanna 

itaate mecbur hissettiklerini ifâde buyuran Allah, onlara görevlerini vah-

yettiğini belirtirken, insanlan da onlarla itâtte uyum sağlamaya zımnen 

davet etmekte, ardından da şu inzâra yer vermektedir : 

2 ( . . . ! î;J^ : \ ^ - Û i X ^ ' ^ J İ j ^ ' ^ ^ : J i i 1 ^ 1 OU) 

Çünkü onlar gönderilen Peygamberiere, "bir melek indirilmedi" 

' bahanesiyle^ inanmamışlardı. Âd kavmi ise büyüklük taslayarak, 

"Bizden kuveüi kim var ?" demişlerdi. Bunun üzerine Allah onlara zillet 

azabım dünya hayatında tatürmak için o uğursuz günlerde bir rüzgar 

göndemüştir. Fakat buna ilâve olarak, 

CüiC-^ ^'f^'j oj^'î-r?'^' j • • ) ifâdesi^ âhirete bakan inzâra 

daha çok dikkat çekmektedir. 

Muhammed Ümmetinin ise, inanmayışlanm haklı göstermek için, 

Kur'an'ın Hz. Peygamber'e sabah - akşam yazdmldığı ve toptan 

1 Fussilet, 41/ 11; Meâli: "Sonra göğe -ki duman halindeydi- yöneldi, ona ve yere, 
'ister istemez buyruğuma gelin' dedi. İkisi de, 'isteyerek geldik" dediler." 

2 Fussilet, 41/13; Meâli:"..Yüz Çevirirlerse de ki, "Âd ve Semûd'un başına gelen 
yıldınma benzer bir azap ile sizi uyardım!.." 

3 Fussilet, 41/14. 
4 Fussilet, 41/ 16; Meâli: "...Âhiret azabı ise daha çok onur kıncıdu" ve onlar yardım 

da görmezler." 
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indirilmediği"', "Hz. Muhaınıned'in hazine veya bahçe sahibi zengin 

birisi olmadığı"^ vb. bahaneler ileri sürdükleri anlatdmaktadır. Kur'an, 

gönderilen her Peygamberin yemek yiyen ve sokaklarda gezinen 

kimseler olduğunu belirttikten sonra, insanlann birbiriyle denendiklerini, 

çok dikkatli olmalanmn gerektiğini açık açık inzâr etmektedir^. 

Burada mutlaka belirtilmesi gerekli bir husus da şudur ki, gerek 

dünyadaki zevk ve ızdırabın, şahıstan şahısa farklı derecelerde hisse

dildiği gözönüne alınsın, gerekse bazı müfessirierin anladığı gibi, âhirette 

mânevf zevk veya azabın üstünlüğü iddia edilsin, Kur'an'ın va'dettiği 

mükâfat / haz ile ceza / azap, her milletten ve her yaştaki kimseyi etkile

yecek bir mâhiyet ve üslûba sahiptir. Kur'an'm evrenselliği bu açıdan da 

görülmektedir. 

Cennet ve cehennemin manevî olduğunu savunan Muhammed 

A B D U H (ö. 1905), her insan ölürken cennet ya da cehennemde kendi

sine tahsis edilen yeri gördüğüne inanır. Ona göre insanlar vücuüan ve 

ruhlarıyla dirileceklerdir. Bunun için cenneüiklerin zevki ile cehennem

liklerin azabı aym anda hem bedenî hem de ruhîdir*. 

FÂRÂBÎ (ö. 950 m.) ile İbn SÎNÂ (ö. 1037 m)mn, ölümsüzlüğü, 

düşünen nefse hasretmeleri, âljiretteki mükâfat ve azabı (haz ve elemi) 

ruhanî nitelikte görmeleri ve Kur'an'daki cennet ce cehennem tasvirierini 

sembolik mânada anlamaları, G A Z Â L Î (ö. 1111 m.)'yi en çok kızdıran 

bir tutumdur. "Bu kanâat, diyor Gazâlî, bütün müslümanlann inançla-

nna ters düşmektedir. Çünkü Kur'ân'ı aşın yorumlara başvurmadan 

1 el-Furkân, 25/5, 32. 
2 el-Furkân, 25/8. 
3 el-Furkân, 25/20. 
4 Subhî es-SÂLİH, ölümden Son.., s. 167 - 169. 
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anlamaya çalışırsak, söz konusu ölümsüzlüğün sadece ruhun ölümsüz

lüğü olmadığım anlarız. Kur'ân'a göre insanlar, âhirette birbirlerini 

tamyacak, birbirleri hakkında konuşacak, hatta insanlarm kendi elleri ve 

ayaklan, kendileri hakkında şahitlik edecektir. Beden olmadan bunlar 

nasü mümkün olacaktır?"' 

; O halde, "Kur'an'da cennet nimetleri ve cehennem azabı nasıl 

tasvir edilmektedir ?" sorusuna cevap aramak gerekecektir. 

ı ı . Â H İ R E T E Y Ö N E L İ K T E B Ş Î R E D İ L E N 
C E N N E T L E R ve Z E N G İ N N İ M E T L E R İ 

Dünya hayatı huzuriu da olsa, bunalımlı da olsa geçicidir. Bunun 

için Kur'an, Hz. Peygamber'in şahsında mü'minlere şöyle yol gösterir: 

"İnkârcılann (refah içinde) diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. 

Kısa sürecek bir menfeatten sonra, varacakları yer cehennemdir. O ne 

kötü vanş yeridir. Fakat Rabblerine karşı gelmekten sakınanlar için, 

Allah tarafmdan bir ikram olarak, alt tarafmdan ırmaklar akan, içinde 

temelli kalacakları cenneüer vardır. İyiler için Allah katındaki (nimet)ler 

daha hayıriıdır"^. 

Kur'an'ın pek çok âyetinde vurgulanan bu va'dler yönünde Allah; 

mü'min^. muttakî4 ve sâlih^ kulhu-ına âhirette mükâfatlar verecektir. 

1 Mehmel AYDIN, Din Fels., s. 203, 205. 
2 Âli imrân, 3/ 196 - 198. 
3 el-Mu'minûn, 23/1. 
4 Âl-i Imrân, 3/133; el-Enbiyâ, 21/75, 86. 
5 en-Nisâ, 4/69; el-Enbiyâ, 21/75, 86; en-Neml, 27/19. 
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Onlara "kıırtıılıışu : "emin ikâmet yurdunu : ̂ jÛİ"l j l i 

1^ 1 "2, "gerçek lıayatm durağmı: JdilIdÇ "3, "hoş kabulü : 

j l f '/m "4 "dinlenmeyi: jjLLl'"5, "nimetcennederi : ^ 1 o G i "6 

ve ismi en çok geçen mükâfat: "cenneti"'^ hazu-lamıştır. Cennet ya da 

istirahat bahçesi, gökte ve Sidretu'l-Müntehâ'nm yanındadıı^. 

"Cennet ya da cenneüer, yer ve göklerin toplaımna eşit genişlikte 

büyük bir mülktür. Genişliği uzunluğu kadardır. Çünkü er-Rahmân'ın 

arşı altinda bir kubbedir. Kubbe ve daire şeklinde olan bir şeyin uzun

luğu ve genişliği aynı olur"^. Şu hadîs bize cenneti daha yakmdan tanıt

maktadır : "Allah'tan cenneti istediğinizde, Fırdevs cennetini isteyiniz. 

Çünkü orası cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Cennet nehirleri ora

dan kaynaklamr. Tavanı da er-Rahmân'ın arşıdır"iO. Soğuğun sertliğinin 

veya güneşin yakıcıhgımn tesir etmediği'', devamlı gölgelik^^ din

lenme yeridir. Burada cennet sakinleri, dereceleri yüce'3 ve katları yük-

1 el-Enfâl, 8/127. 
2 ed-Duhân, 44/51; Fâür, 35/ 35. 
3 el-Ankebûl, 29/ 64; el-Furkân, 256 15. 

4 Yûnus, 10/ 2. 
5 en-Necm, 53/15. 
6 Yûnus, 10/ 9. 
7 72 yerde tekil, 7 yerde ikil ve 69 . yerde çoğul olarak geçmekledir. Bkz. M. 

Fuâd ABDÜLBÂKÎ, Mu'cem.., s. 181 - 182. 
8 ez-Zâriyât, 51/22, en-Necm, 53/14 - 15. 
9 Muhammed Ali es-SÂBÛNÎ, Muhtasar.., c . I , s 318. 

10 İbn MÂCE, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Süncnu'bni Mâcc, Tere. Haydar 
HATİPOĞLU, İsIanbul-1983, c. X, s. 638 - 639. 

11 en-Nisâ, 4/57; Yâsîn, 36/56; el-İnsân, 76/14; el-Mürselâl, 77/41. 
12 er-Ra'd, 13/ 35; el-Vâkıa. 56/ 30. 
13 en-Nisâ, 4/96; el-Enfâl. 8/4; et-Tevbe, 9/20; el-Mücâdele. 58/211. 
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sekçe yapılmış', içlerinde tertemiz eşlerin oturacağı salonlara ( Ü>JI ) 

sahip olacaklardır^. Cennet kendilerini meleklerin karşılayacağı^ mutlu 

kişilerin"* önünde açılacak olan bir çok kapılara sahiptir^. Bu kapılar için 

bekçiler vardır. 

Cennete girecek kimseler, sağ taraflarında ve önlerinde parlayan 

nuriara sahiptirieı^. Gruplar halinde cennete sevkedilirier. Oraya vardık

larında kapıları açılu- ve bekçileri, gelenleri selâmlayarak karşılarlar'' vc 

Allah, Kur'an'da tarif ve tebşîr ettiği cennete onlan girdirir*. 

Cenneüikler sabah - akşam hazırianmış yiyeceklerini^, arzu ettik

leri eti'O, canlannın çektiği kuş ederini" ve yetişebilecekleri kadar yakı

na .sarkmış meyveleri'2 hem üst taraflanndan hem de ayaklannın alUa-

rından alıp yerier'3. içecekler isç^ok daha bol ve çeşididir: L^ezîz içecek

ler, süt ve berrak bal, ırmaklarca boldur'4. Selsebîl çeşmesi, suyu 

kâfur ve zencefille kokulandu-ılmış Tesnîm pınan da vardu-'^. Bu 

berrak, bitmek tükenmek bilmeyen ve içenlerce daima aranan cennet 

1 el-Hâkka. 69/ 22 - 23; el-Ğâşiye. 88/10. 
2 el-Furkân, 25( 75; el-Ankebût, 29/58; ez-Zümer. 39/20. 
3 el-Enbiyâ. 21/103. 
4 es-Sâffât, 37/ 50; ez-Zümer. 39/ 73. 
5 el-Enbiya. 21/103; ez-Zümer. 39/73. 
6 Meryem. 19/8.66; el-Hadîd. 57/16. 
7 ez-Zümer, 39/73. 
8 Muhammed, 47/6. 
9 Meryem, 19/62; es-Sâffât. 37/41. 
10 et-Tûr. 52/22. 
11 el-Vâkıa.56/21. 
12 er-Rahmân. 55/54; el-Hâkka. 69/23; el-İnsân. 76/14. 
13 el-Mâide. 5/66. 
14 Muhammed. 47/15 - 22. 
15 el-lnsân,76/5,17- 18. 
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içecekleri baş dönmesi yapmaz, sariıoşluk vermez'. Ne ins;mı giinaiı 

işlemeye iter, ne ağız kavgası yaptırır, ne de insana saçma sözler söy-

lerir2. Allah'm seçkin kullarına, ( J l i u l i ^ \yj.\ S 

diye hitap edilerek3 çekinmeden yiyip içmeleri sağlanır. Onlara hizmet 

etmek için, saçılmış (zıplayan) inci taneleri gibi kıvrak hareket edebilen 

temiz ve ter ü taze gençler ( J IJJJ . jLJuc ) , gümüş kaplar ve ahenkle 

işlenmiş gümüş kristal testilerle servis yaparlar*. 

Cennet ehlinin kıyâfeüeri ise, içten ince, dıştan kalın adaştan, 

nakışlı yeşil kumaşları elbiseler giyerier. Altm - gümüş bilezik ve inci-

lerie süslerür^, hoş kokulu bitkiler koklariar^. Kendilerine bakire'^, terte-

mizS, saklı bir inci, mercan veya yakut gibi güzeP, iri gözIü'O, tomur

cuk göğüslü, eşlerine sadık ve aym yaşta" huriler eş olarak verilir. 

Cennettekiler, dünyada doğru olup kendi izlerinden giden çocuk-

lanmn, eşlerinin ve anne-babalarımn arasında olacaklar'2. Böylece bu 

dünyada aynimak istemedikleri kişilerie cennette de birlikte olacaklardır. 

Ne var ki bu beraberlik, kendi uyduğu tebşîr ve inzâr hususlarına onları 

da teşvik etme gayretine bağlıdır. 

1 es-Sâffâl,37/47; el-Vâkıa, 56/19. 
2 el-TÛr, 52/23; el-Vâkıa, 56/21; el-İnsân, 76/35. 
3 et-Tûr, 52/ 19; Meâli: "Yapnu§ olduklarınızdan ötürü âfiyeüe yiyin, için." Krş. 

el-Hâkka. 69/ 24. 
4 el-İnsân. 76/15 - 16. 
5 el-Kehf. 18/31; el-Hacc. 22/23; Fâur. 35/ 33; el-İnsân. 76/21. 
6 er-Rahmân, 55/12; el-Vâkıa. 56/89. 
7 el-Vfikıa. 56/36. 
8 el-Bakara, 2/25; Âl-i İmrân, 3/15; en-Nisâ, 4/57. 
9 el-Vâkıa.56/21-23; er-Rahmân, 55/58. 

10 es-Sâffât, 37/4S. 
11 el-Vâkıa, 56/37; en-Nebe'. 78/33. 
12 er-Ra'd. 13/ 23; Vâsîn. 36/ 56; el-Mü'min, 40/ 8; ez-Zuhnıf, 43/ 71; 
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Artık neşe ve rahatlık cennettekilerin yüzlerinden okunur'. Bulun

dukları yerde nimet, lezzet ve şatafatlı bir saltanat içinde yaşarlar^. Sade

ce "selam olsun selam.." sözlerinin işitileceğim, hiçbir boş sözün duyul

mayacağı yüksek ve muhteşem bir bahçede^ ne kötülük, ne yorgunluk, 

ne üzüntü, ne korku^ ve ne de hakarete ma'ruz kalmazlar. Saadete 

dalmış olan^ cennettekilerin ne arzu ederierse bütün dilekleri yerine 

getirilir'^. Tek kelimeyle nefislerinin temenni ettiği, gözlerini okşayan 

herşey onların mülkiyetinde olur*. 

Bütün bu cennet nimetlerinden daha büyük ve hoş bir mükûfal 

vardır: Cemâlullah'ı temâşâ etmek. Bunun için Allah cennetlikleri Kendi

ne yaklaştırır^, onları selamlar'^, sonsuz derecede büyük arş'ının yanın

da" güzel bir yer verip hoş kabul gösterir. Onlara rızasım bildirir, onla

rın da nzasmı kabul eder'^. O anlarda cennet ehlinin yüzleri, mutluluk, 

zafer ve sevinç ışıklan saçar'3. 

Bütün bu ifâdeler, bilinmeyeni bilinen ile anlatmak için yapılmış 

teşbihler de olabilir. Abdullah b. Abbas (ö.68h), "cennetteki nimeüerie 

dünyadakiler arasında isim benzeriiğinden başka bir benzeriik yoktur" 

1 el-Muiaffifîn, 83/ 24; el-Ğasiye, 88/ 8 -10. 
2 el-lnsân, 76/20; el-Kâria, 101/7. 
3 • Meryem, 19/ 62; d-Vâkıa. 56/ 25 - 26. 
4 el-Ğâ§iye.88/10-11. 
5 13 ayeue yer verilmektedir. Bkz. M. Fuâd ABDULBAKÎ. Mu 'cem. , s. 199-200. 
6 Yâsîn. 36/55. 
7 en-Nahl. 16/ 31; ez-Zümer. 39/10; Yâsîn. 36/ 57 - 58. 
8 ez-Zuhruf. 43/71. 
9 el-Vâkıa. 56/ 11.88; el-Mutaffinn, 83/21, 28; Al-l İmrân, 3/45. 

10 el-Ahzâb. 33/44; el-Furkân, 25/75. 
11 et-Tevbe. 9/129; el-Mü'minûn, 23/ 86, 116; en-Neml, 27/ 23, 26... 
12 d-Mâide, 51 119; et-Tevbe, 91 100; el-Mücâdele, 58/ 22; d-Fecr. 89/2; d-

Beyyine. 98/8. 
13 Abese, 80/ 38 - 39. 
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demiştir. Çünkü cennet nimeüeri insan akimm kavrayamayacağı kadar 

iıoş, zevkli ve değerlidir. 

I I I . t N Z Â R E D İ L E N C E H E N N E M , A Z A P 

VE P İ Ş M A N L I K 

Kur'ân-ı Kerîm'de cennet ve nimetlerine bir denge unsuru halin

de, cehennem ve elim azabı da zikredilir. Denebilir ki Kur'an'da, cennet 

tavsifleri kadar, belki daha fazla oranda cehennem tasvirlerine de yer 

verilmiştir. 

Cehennem, kullan korkutmak ve günahlarını paklamak için yara

tılmıştır. Allah'a dönük yaşayan takva ehli ateşle temizlenmeye muhtaç 

değildir. Ama diğerleri ruhlannın annması için cehenneme gireceklerdir. 

O halde ateş faydasız değildir, ancak temizleme işini meydana getirdikten 

sonra ebediyen varlığını sürdürmesi akla uygun değildir. 

Allah, cehennem ve elim azaplarıyla yaratiklanndan intikam almaz. 

O'nun "azîz ve intikam alıcı : ^lİjJl j i sıfatı', insanlann lehine 

olduğu orandadır. Şöyle ki; toplum veya fert olarak insanlann iyiliği, 

düzeni ve refahı için, bu dünyaya yönelik inzâr ettiği hususlara meşru 

cezalar emrettiği gibi, öbür dünyada da topluca insanlann lehine azap 

edecektir. Şifa vermek veya bir sakaüığı kurtarmak için bir hastanın 

organını kesen veya yakan doktorun durumu da böyledir. Cehennem 

ehlinin ıslah ve iyiliğine yönelik cehennem azabı, Allah'ın adaletinin, 

rahmetinin ve hikmetinin bir tezahürüdür^. Kâfirler, bu dünyada 

Allah'ın emir ve yasaklanna uymamalarının, tebşîr ve inzârlanna kulak 

tıkamalannın (fısk) âdil karşılığı olarak cehenneme atılmaktadırlar^. 

1 Âl-i İmrân, 3/ 4; el-Mâide, 5/ 95; İbrâhîm, 14/ 47; ez-Zümer, 39/ 37. 
2 Subhî es-SÂLİH, ölümden Son., ^ s. 78 vd. 
3 Toshihiko IZUTSU, Kur'an'da Dînîj s. 159. 

191 



Kur'ân-ı Kerîm Rabb'm hazırladığı cehennem azabını le'kidli 

ifâdelerle şöyle haber verir: ' ( ^ l i ' ' j U . "jiljj ^ l ü î j ) 

Bu müekked ifâdeler, cehennemin cezalılarla doldurulması konu

sunda da vardır. Meselâ, şeytanın insanlan saptırmasına izin verildiğinio' 

ifâde edilmesinden hemen sonra, 

buyurulmuştur. Azabm hak olup olmadığım soranlara Hz. Peygam

ber'in, ^(Siy^"^ Û j . j ^ J ' İ l JojUiJ^ ) veya 

demesi istenmiştir. 

Sonuçta ateş en önemli inzâr kavramı olmaktadır. Şu âyet bunu 

ortaya koyar : 

1 et-Tûr, 52/ 7 - 8; Mcâli: "Rabb'inin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak 
yoktur". 

2 el-Meâric, 70/ 1-2,28; Meali: "Birisi, inkarcılara gelecek ve savunulması imkânsız 
olacak azabı soruyor. Doğrusu Rabb'lerinin azabından kimse güvende değildir". 

3 el-Müzzemmil, 73/ 11 - 12; Meali: "..Onlara az bir mehil ver. Şüphesiz ki kau-
mızda onlar için ağır boyunduruklar ve cehennemin alevli ateşi vardır". 

4 Sâd, 38/ 84 - 85; Meali: "Allah : 'Doğrudur ; işte ben hakikaü söylüyorum, sen ve 
sana uyanlann hepsiyle cehennemi dolduracağım' buyurdu". 

5 Yûnus, 10/ 53; Meali: "De ki: 'Evet Rabb'im hakkı için o gerçektir, siz Allah'ı 
âciz kılamazsımz". 

6 el-Hacc. 22/ 72; Meali: "..De ki: 'Size bundan daha fenasım haber vereyim mi? 
Allah'ın inkarcılara va'detüği ateş!.. Ne kötü bir dönüşümdür". 

7 el-Leyl. 92/14 - 16; Meali: "Sizi alevler saçan ateşle uyardım. Oraya, yalanlayıp 
yüz çevirmiş olan en azgından başkası girmez". 
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inzâr vasıtaları aslında çok çeşididir; bazıları hissî, bazıları mane

vîdir. Kur'an bunları çeşiÜi oranlarda mezcederek haber verir. Aşağıdaki 

âyetler, hissî inzâr ağırlıklı olandan, tamamen manevî inzâr ifâde edene 

doğm sıralanmıştır': 

a) Hissî azap ağırlıklı âyet: "İşte Rabb'ları hakkında tartışmaya 

giren iki taraf: O'nu inkâr edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir; başlarına 

da kaynar su dökülür ve bununla karınlarındakiler ve deriler eridlir. 

Demir topuzlar (veya kamçılar) da onlar içindir, (Ardından da şu manevî 

azaba da değinilir:) Orada uğradıklar^ gamdan ne zaman çıkmak iste

seler, her defasında oraya geri çevrilirier. (Onlara) 'yakıcı azabı tadm' 

deniliı^'2. 

b) Şu âyet hissî ve manevî azapları eşit oranda mezcederek bildirir: 

"... Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 

Aranızda böyle yapamn cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. 

Âhiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılıriar. Allah yaptık-

larmızdan gafil değildir"^. 

c) Bazan da, şu âyette olduğu gibi, manevî azap ağır basar: 

"O (hutame), Allah'ın, yüreklere çökecek olan tutuşturulmuş ateşi 

dir"4. 

d) Tamamen manevî azap ise şu vb. âyetlerde ifâde edilmektedir: 

"O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve 

oğullarından kaçar. O gün, herkesin kendine yeter derdi vardır"^. 

"O gün, kimsenin kimseye fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün 

1 Muhammed KUTUB, Menhec.., c . I . s. 133. 
2 el-Hacc. 22/ 19-22. 
3 el-Bakara, 2/85; Kr§. cl-Bakara, 2/174. 
4 el-Hümeze. 104/6-7. 
5 Abese. 80/ 34 - 37. 
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buyruk yalnız Allah'ındır"'. 

Cehennem azabı detaylanyla anlatılu-ken, dünyada bu azabı gerekh 

tiren günahın cinsi veya işleniş tarzı ile ilgi kurularak anlaülır. Meselâ, 

a) Bir mü'mini kasten öldürene, onun dünyadaki hayata son ver

mesine karşılık olarak, ebedî cehennem cezası verilecektir2. 

b) "Rabb'iniz ne indirmiş?" sorusuna, "Öncekilerin masallan!" cc-' 
vabını vererek Allah'a kirşi yalan uyduranlara, bu tekebbürlerine uygun 

bir üslupla, 3( j V , ! ^ ! jjj J j j i ' , Lİ^iJÂ l ^ j l i ) ya da 

4( '^JSSlii J-IJ ' ) buyurularak hakkettikleri azap inzâr edil

mektedir. Bu alaycı kimselerin cennete girmelerine, "..Deve, iğne deli-

ğinden geçinceye kadar, (l-LŞ-l ^ J ^ l gJj j ^ ) izin verilmeye

ceği"^ ifadesiyle, anlayışlarma uygun bir cevap verilmektedir. 

Bir başka âyette^, (Velîd b. Muğîra gibilerin böbürienirken) sanki 

yukan kaldırdığı iri burnuna damga vurulacağı"^ veya yakında yere 

1 el-İnfitâr, 82/19. 
2 en-Nisâ. 4/93. 
3 en-Nahl. 16/29; Meâli: "Temelli kalacağını? cehennemin kapılanndan girin. 

Büyüklenenlerin durağı ne kötüdür!" 
4 ez-Zümer. 39/ 60; Meâli: "Böbürlenenler için son durak cehennemde olmaz olur mu!' 
5 el-'Arâf, 7/40. Deve ile iğne münâsebeüni abartılı bularak âyeün tercümesine uy

gun görmeyen bazı müfessirler, âyetteki isminin "urgan ya da halat" anla
mım tercih ederler. "Halat" anlamı, ipliğe yakınlığı açısından, uygun görülse ü; 
çoğunluk yukarıdaki anlamı benimsemişür. Türkçe'deki "Bahk kavağa çıkınca.." 
deyiminde olduğu gibi bir şeyin imkânsızüğım bilinmede; örfte küçüklüğü anlat
mada kullamlan "iğne deliği" ile. büyüklüğün simgesi "deve"nin biriikte düşü
nülmesi, imkânsız bir şeyi daha etkili ifâde etmektedir. (Smalılı Hamdi YAZIR, 
Hak Dini, c. 111. s. 2161 - 2162; el-MEVDUDî. Tefhîm., c. 11, s. 34.) 

6 el-Kalem. 68/16. 
7 Elmalıh Hamdi YAZIR. Hak Dini., c. VIII, s. 5277; el-MEVDUDî, Tefhîm.., 

c. VI. s. 395. 
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siirtüleceği' ifâde edilmiştir. 

c ) \'iü^iC> j l ^JJİ ^ ) diyerek, ceza gününün 

zamanını soranlara, bu aceleci ve alaycı tutumlarına uygun olarak, 

3 ( 5 J İ : ? Â ; Ü ^ş'^\ I j i . l^iji ) hitabıyla cevap verilmektedir. 

d) Bir başka âyette, (kıyameti) yalanlayanların batıl düşünceleri, 

içine dalıp durdukları bir havuza benzetilmekte, âhirette de bir ateş havu

zuna atilacaklan inzâr edilmektedir*. 

e ) Allah'a îman etmediği gibi, yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen

lerin orada da acıyanı, candan bir dostu bulunmayacağı ve günahkârların 

azığı olan kanlı irinden başka bir yiyeceği olmayacağı haber verilmek-

tedir^. 

f ) Mal biriktirip saymayı "(zevkl i ) bir âdet / hobi" edinen ve 

insanlarla alay edip kalplerini kırımlara C ' i ^ i i ) , tutuşturulan ve saldığı 

korku ile kalpleri bürüyen ve -mal toplayıp saklamalarına benzer bir 

kanlıkla- kalplerini sıkıştiran bir ateş ( ' i i y ! ' ) vâdedilmektedir^. 

Bu misâllerde görülüyor ki cehennem azabı, dünyada işlenen 

günahlara münasip bir üslupla ifâde edilmekte, bu da cehennemin inzâ-

nna büyük destek sağlamakta ve caydırıcılığım artürmaktadır. 

1 el-MAHALLi - es-SÜYÛTÎ. Tcfsîru'l-Cclâlcyn, s. 231. 
2 Yûnus. 10/ 48; en-Neml, 27/ 71; Sebe'. 34/ 29; Yâsîn. 36/ 38; el-Mülk, 67/ 25; 

Meali: "Doğru sözlüyseniz, ne zamanmış bu azap!" 
3 cz-Zâriyât, 51/12; Meali: '"İşlerin karşüık göreceği zamanı sorarlar. (...) Onlara, 

'Azabınrzı ladın! İşte aceleyle beklediğiniz bu idi..' denir." 
4 el-Tûr. 53/ 11 - 14. 
5 el-Hâkka, 69/33 - 37. 
6 el-Hümeze. 104/1-9 
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Cehennem korkusunu ve dolayısıyla günahlara karşı caydırıcılığı 

arttıran bir husus da, azaba zıt bir kavram olan tebşirin, azabı hatırlatma 

ifâdesi olarak kullanılmasıdır. Kur'an'ın bu üslûbu, hem dünya ile ilgili 

olarak kullanılır, hem de âhiretle ilgili azâbı inzâr eder ; Dünyada iken, 

müşrik Arapların bir utanç vesilesi kabul ettikleri, "kız babası olmaları"-

mn müjdelenmesi', âhirette ise, cehennemin elîm azabımn hatu-latılması^ 

anlamlarında kullanJu-. Özellikle elîm azabın müjdelenmesiyle(!) Kur'an 

üslûbunun inzâr fonksiyonu artmış ve hidâyetten gafil kaıakterier daha 

etkili inzâr edilmiş oluriar. 

Kur'ân-ı Kerîm, münkir ve günahkârlar için cehennem azabının 

kaçınılmaz olduğunu "gelecek zaman" ile değil de geçmiş zaman / mazi 

fiiUerie anlatır. Arapçanın te'kid / pekiştinme tarzlarından biri olan bu 

üslup, Kur'an'da çokça görülür. Buna paralel olarak, azap ile karşı kar

şıya kaldıklarında, münkirierin yaptıklarına pişman olacakları ve ken

dilerine dünya hayaündan bir fırsat daha tamnmasını isteyecekleri, 

Kur'an'da defalarca belirtilir. Meselâ: 

a) Bazan gruplar halinde şöyle yalvaracaklardır : "..Rabb'imiz! 

Gördük, dinledik. Artık bizi dünyaya geri çevir de iyi iş işleyelim. Doğ

rusu, kesin olarak inandık"3. "..Rabb'imiz! Bizi yakm bir süreye kadar 

ertele de çağrma gelelim, Peygamberiere uyalım. (Alacaklan cevap ise) 

'Siz daha önce, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?'-* 

olur.Onlara, "Ey inkâr edenler! Bugün özür beyan etmeyin, 

ancak işlediklerinizin karşılığım görmektesiniz' denir"^. 

1 en-Nahl, 16/ 58 - 59. 

2 Âl- i Imrân, 3/ 21 - 22; en-Nisâ, 4/138; et-Tevbe, 9/ 3, 34; Lokman, 31/ 7; el-
Câsiye, 45/ 8; el-İnşikâk, 84/ 24. 

3 es-Secde, 32/ 12. 

4 İbrâhîm, 14/44. 

5 et-Tahrîm, 66/7. 
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öfkesinden çatlıyacak duruma gelen cehenneme atılacak her 

gruba, zebanîlerin, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" sorusuna, "Onlar, 

'Evet, doğrusu bize bir inzâr edici geldi, fakat biz yalanladık ve Allah 

hiçbir şey indirmemiştir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz' demiştik, 

derler". (Ardından da) 'Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, alevli 

cehenneme atılacaklar içinde olmazdık", diyerek günahlarını itiraf eder

ler. Yok olasıcalar!.."! 

b) Bazan da kendi can dertlerine düşerek ferdî hayıflanma ve 

isteklerde bulunuriar: "Keski o cennetliklerle beraber olsaydım da çok 

büyük bir kazanç elde etseydim"^. "Keski Rabb'ime ortak koşmayıp^ 

Peygamber ile aynı yolu tutsaydım da filanca (Ubeyy b. Halef) gibilerini 

dost edinmeseydim"4. "Keski kitabım (amel defteri) bana verilme-

seydi"5. "Keski toprak olsaydım!.."6 

c) Zaman zaman alevler içinde birbirieriyle ağız kavgasına tutu-

şuriar: Zayıflar, bu dünyada kendilerini güçlü hissedenlere, "(Dünyada 

iken) size uymuştuk; şimdi ateşten birazını olsun engelleyebilir misiniz?" 

deyince, onlardan "(Görüyorsunuz ki) hepimizin başında... Kullan 

arasında Allah hükmünü verdi!" cevabım alıriar''. 

d) Çaresizliğin verdiği şaşkınlıkla zebânîlere yüzsuyu dökerler : 

"Ateşte olanlar, cehennemin bekçilerine, 'Rabb'inize yalvann da hiç 

değilse bir gün azabımızı hafifletsin' derier. Bekçiler, 'Peygamberieriniz 

1 el-Mülk, 67/ 8 - U ; Krj. el-Müddessir, 74/ 44 - 48. 
2 cn-Nisâ, 4/73. 
3 el-Kehf, 18/42. 
4 el-Furkân, 25/ 27 - 28. 
5 el-Hâkka, 69/25. 
6 en-Nebe', 78/ 40. 

7 el-Mü'min, 40/ 47 - 48; Krş. cl-Bakara. 21 166 - 167; el- A'râf. 7/ 38 - 39. 
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size, belgeleri getinnemiş miydi?' diye somnca 'Evet, getimoişti' derier. 

(Bunun üzerine) bekçiler, ' O halde kendiniz yalvarın' derier. Halbuki 

kâTırierin yalvanşımn heder olmaktan başka değeri yoktur"*. 

Kısacası, "...Çılgın bir ateş olarak cehennem yeter. Doğrusu âyet

lerimizi inkâr edenleri ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı 

tahnalan için başka derilerie değiştireceğiz"2 ifadeleriyle anlatılan ve 

insanların derilerini kavurmaktan vazgeçmeyecek olan cehennemin 

(Sekar) azabı şöyle tavsif edilmektedir: 

"Her yandan ateş çemberieriyle çevrilmişler; bocalayarak, çırpı

narak yüzlerini ve sırüanm kavuran azabı önlemeye çalışıyoriar ama ne 

mümkün!.. Her yandan alev dilimleri üzerierine saldırıyor, ne engelle-

yebiliyoriar ne de geciktirebiliyorlar. Bir an bile nefes almalarına fırsat 

verilmiyor.."^. 

Cennetliklerin üsüerinden ve ayaklarının alündan meyve vb. 

nimetlerie haz içinde yüzerierken^ cehennemliklerin üstlerinden ve ayak

larının aldarından, azabın kendilerini kuşatması ve kendilerine, "işledik

lerinizi tadın!" denmesi^ tebşîr ve inzârm çekici-itici güç dengesini açıkça 

ifâde eünektedir. 

1 el-Mü'min, 4 0 / 4 9 - 5 ) ; Kış. el-En'âm. 6/30. 

2 en-Nisâ. 4/56. 
3 Seyyid KUTUB. n Zılâl, c. X , s. 133. 
4 Bkz. s. 137. 

5 el-Ankebûl, 29/ 54 - 55; Krş. el-A'râf, 7/ 41. 
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[V. MÜKÂFAT ve CEZADA ADALET 

Allah insanı yeryüzünde Kendi'ne halîfe olarak yaratmış ve onu 

imtihan etmek için "kendi çapında hür bir irâde (cüz'î irâde)" ile donat

mıştır, insan, tabî tutulduğu imtihan süresi içinde bir zorlama ile kar

şılaşmamakta, irâdesini hangi fiile yöneltirse o fiil, irâde ettiği tarz ve 

ölçüde yaratılmaktadır. Bütün bunların bir uzantısı olarak insan, âhirette 

hak ettiği cennet mükâfâtmı veya cehennem azabını kendi iradesiyle 

kazanmaktadır O halde sonuçta insan, (Karşılık, amelin cinsindendir: 

J.1*JI 5_» ' i j j - l ) prensibince, kazandıklarını kendi eliyle hak 

etmektedir 

"(Geçmiş kavimlerden) her birini kendi günahı sebebiyle yaka

ladık; kimine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, kimini bir çığlık yok 

etti. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Onlara Allah 

zulmetmiyordu fakat onlar kendilerine yazık ediyoriardı''^. O halde 

Allah ' ın sünneiininin bu tarafı, (."jiL» iLlijLllLi\'y> j . . ) - ifâdesi ile 

prensipleşmiş ve sembolleştirilmiştir. . 

Diğer yönden, "...Ben, erkek olsun, kadın olsun, ki birbirinizden-

siniz, hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmayacağım...''^ buyuran Allah, 

kullarının iyi amellerine, bire yediyüz veren buğday danesi misâli, kat 

kat ecir veya daha fazla karşılık vereceğini müjdeler. O'na göre iyiliğe 

azap tahakkuk etmesi hikmetine zıttır ( j U J - V I ^1 j L ^ V İ ' lj> J i Y 

1 el-Ankcbût.29/40. 
2 eş-Şütâ, 42/40; Meali: "Bir kölüliiğUn karşılığı aynı şekilde bir kötülüktür..." 
3 Al-i İmrân. 3/ 195. 
4 er-Rahmân, 55/ 60; Meali: "Dikkat, iyiliğin karşılığı ancak iyilikür". 
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Dolayısıyla Allah, "hükmedenlerin en İyisi, en hayıriısıdır"'. 

Kötülük işleyene sadece onun misli bir ceza verilirken, sulih amel 

sahibi cennete konur ve orada hadsiz derecede nzıklandırıhr^. O günde 

zulüm diye birşey olmayacak, herkese işlediği ödenecek^, her nefse 

kazandığmın karşılığı verilecektir*. Daha müşahhas bir ifâdeyle, "Hardal 

dânesi kadar amel, nerde olursa olsun, ister bir kayanın içinde, ister 

göklerde, isterse yerin derinliklerinde olsun, Allan onu getirip meydana 

kor..."5, "Kıl kadar, zerre kadar haksızlık etmez"6. Belki de sadece 

cennet veya cehennemi kendi amelleriyle hak ettikleri, insanlara göste

rilmek için kabirlerinden çıkanlacaklardır: 

. r ; ; ^ jjOûi Jı^ ! İ̂ û̂ ı jiûı :1ı; ) 

Görülüyor ki, kul için amellerinin karşığı verilirken haksızlık 

edilmesi söz konusu değildir. Üstelik amelleri değeriendirilirken daima 

lehine bir tutum devam etmektedir. Zâlimler hak ettiklerinden "endişe" 

gibi manevî bir azap içinde bulunurlarken, îman ve sâlih amel sahipleri 

cennet bahçelerinde her istedikleri yerine getirilir bir vaziyette buluna-

caklardıı*. Bu da, Allah'ın rahmetinin gazabından üstün olması 

sebebiyledir. 

1 el-A'râf, 7/87; Yûnus, 10/109; Hûd, 11/45; Yûsuf, 12/80... 

2 el-Mü'min, 40/40. 

3 Yâsîn. 36/ 54; ez;?Zümer. 39/ 70. 

4 el-Mü'min, 40/ 17. 

5 Lokman, 31/16; el-Enbiyâ, 21/47. 

6 en-Nisâ, 4/49, 77. 124. 

7 ez-Zilzâi.99/6 - 8; Meâli : "O gün insanlar, işlerinin kendilerine gösterilmeleri 
için bölük bölük geri dönüp gelirler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, 
kim de zen-c kadar kötülük yapmışsa onu görür." 

8 eş-Şûrâ, 42/22. 
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V. A L L A H ' I N R A H M E T İ N İ N 
GAZABINDAN ÇOK OLUŞU : 

İnsan yaptığı işe göre sevap ya da günah icazandıgına, amelinin 

cinsinden karşılık aldığına göre, şerefi ve yaratılış gayesine uygun dav

ramşlara (îman ve sâlih amele) yönelmesi kendi aklımn gereğidir. Allah 

insanı bu noktada kendi başına bırakmamış, her vesileyle onu hayra 

sevketmek istediğini bildirmiştir. 

İnsanın, dünya hayatının cazibesine kapılması, bencilleşmesi ve 

arzulannm esiri olması için pek fazla çaba harcaması gerekmez. Buna 

karşılık hiç bir kimse "iyi bir insan olacağım" demesiyle, otomatik olarak 

iyi bir insan oluvermez, mücadele etmesi gerekir. Bu mücadelesinde 

Allah, onun gönüllü yardımcısıdır. Ancak buna asla mecbur değildir, 

kelimenin tam anlamıyla. Kendi rahmetinin bir neticesidir. Ayrıca insan

lara, yaratılış özelliklerine uygun düşecek en güzel davranışları kazandır

mak için, kendi içlerinden bazılarını Peygamber olarak göndermiştir. 

Bu da O'nun rahmetinin eseridir. Peygamberimiz için Kur'an bunu, 

(udÜJJ iSJ-j alÜLİjl Li j ) buyurarak^, gayet açık bir tarzda belirt

mektedir. Vahyi de aynı kategoride değeriendirebiliriz: 

( . . . OCJ 3^ -51 İ Ü ! Ji: l\ ^•jı'^\:,j )2 Çünkü, 

murad ederse vahyi kesebileceğini ifâde buyurmaktadır: 

3( .SUf; i, ^ 'p İÜl ^ \ ^jİL oiijj Lİi ) 

1 el-Enbiyâ, 21/107; Meali: "Biz seni sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik." 

2 el-Kasas, 28/ 86; Mcâli : "Sen, sana bu kiubın verileceğini umma/dın. O, ancak 
Rabb'inden bir rahmciür." 

3 el-lstâ, 17/ 86; Meali: "Dilescydik, andolsun ki, sana vahyetüğimizi alıp götü
rürdük. Sonra Bize karşı duracak bir vekil de bulamazdın." 
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Allah, yarattığı kullarım çok iyi bilmektedir. Onlara dilerse rahmet, 

dilerse azap edeceğini bildirirken, Hz. Peygamber'i onlara vekil gönder

mediği (SLf j ' '^Çi iIiûL^Î U j ) ifadesiyle' onlan ikâz etmektedir 

"Vekil" mefhumu şöyle tefsir edilmiştir: "Biz kâfırieri îmâna zoriamam 

senden istemedik. Seni sadece, Allah'ın rahmetini müjdeleyici ve azabm

dan sakındıncı olarak gönderdik. Bu sebeple inanmayanlara tolerans 

göster. Ashabına da söyle, onlar da müşriklere hoşgörülü olsHrüar"^. 

Allah'ın rahmeti ilk insan Hz. Adem'den başlayarak, insanlann 

her zaman yanında olmuştur. Şeytanın, "sonsuzluk ağacı" dediği ağacın 

(meyvesinden) yemek suretiyle Rabb'ine başkaldıran ve yolunu şaşıran 

Hz. Âdem'e ve Hz. Havva'ya yine Allah arka çıkmıştır^: "önce şeytan 

da dahil olmak üzere onlara, 'Birbirinize düşman olarak oradan inin. 

Arzda bir müddet yerieşip geçineceksiniz'"* buyurmuştur. Hz. Âdem'in 

Rabb'inden bazı emirier alıp yerine getirmesi üzerine, et-Tevvâb ve er-

Rahîm olan Rabb'i, tevbesini kabul etmiştir^. Daha sonra da, "Elbene, 

Ben'den size bir yol gösterici, (vahiy) gelir. Ona uyan ne sapar, ne de 

bedbaht olur"^ buyurarak yalmz kalmayacaklanm belirtmiştir. 

Göklerin, yerin ve meleklerin şehâdetiyle, Âdem ve nesli ile şey

tanın birbirine düşman olduklarını bildirdikten sonra, yine de Allah, 

kullarına acıdığı için, Peygamber ve vahiy göndereceğini, ondan sonra 

herkesin, hidâyet ve sapıklığı tercihine göre karşılık bulacağını 

açıklamışnr^: 

1 el-isrâ, 17/ 54; Meâli: "Biz seni onlara vekil olarak göndermedik." 

2 ez-ZEMAH.ŞERÎ, el-Ktşşâf, Beyrul-Ly., c. II, s. 453. 

3 Tâhâ. 20/ 120 - 122, 

4 el-Bakara. II36; Tâhâ. 20/ 123. 

5 el-Bakara, 2/37. 

6 Tâhâ, 20/ 123. 

7 Seyyid KUTUB, Fî Zılâl, c. IX. s. 85. 
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Allah'ın (c.c), kullarına gösterdiği bu rahmet ve gayret kıyamete 

kadar sürecek, hatta âhirette de devam edecektir. Kur'an'ın pek çok 

yerinde münkir ve günahkârların suçları beliriendikten sonra, 

( . . 1 ^ 1 pı/: ama vazgeçerierse..) şartma cevaben, AUâh'm affının ve 

rahmetinin hazır bulunduğu, O'nun sadece, "günahlara ısraria devam 

eden zâhmlere düşman olduğu"^, yapılan işleri tam anlamıyla gördüğü 

haüriaülır Birkaç ömek gerekirse: 

a) Kur'an için, "Bu apaçık bir büyüdür" veya "Muhammed kendi

si uydurmuştur" diyenlere karşı Allah, Peygamber'inden şöyle meydan 

okumasım ister: "Onu ben uydurdumsa, beni Allah'a karşı hiçbir şekilde 

savunamazsınız. (O gelir hakkımdan...) Ama O, bu konuda yaptığınız 

taşkınlıklan çok iyi bilmektedir. Ammızda şahit olarak O yeter.." Âyetin 

bundan sonraki kısmı dikkat çekicidir "O çok bağışlayıcı ve pek 

merhametlidir : jî->j j j i c y . j 

b) "Andolsun, 'Allah üçün üçüncüsüdür' diyenler de kâfir 

olmuştur Halbu ki, bir tek İlâhtan başka ilâh yoktur Eğer diyegeldik-

lerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kâfir olanlara acıklı bir azap vardır. 

1 Yûnus, 10/ 57; Meali: "Ey insanlar! Rabb'inizden size bir öğül ve kalplerde olana 
bir şifâ, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir." 

2 Tâhâ, 20/ 123 - 124; Meali : "Benim yoluma uyan ne sapar ne de bedbaht olur. 
Benim kitabımdan yüzçeviren bilsin ki, onun d:u- bir geçimi olur ve kıyamet günü 
de onu kör olarak liaşrederiz." 

3 el-Bakara, 2/191-193. 

4 el-Ahkâf. 46/8. 
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Ama AUâh'a tevbe edip O'ndan af dilemezler mi!.. Allah çok affedici, 

çok merhamet edicidir"'. 

c) "Size karşı savaşanları yakaladığmız yerde öldürün. Sizi çıkar-

dıklan yerde (Mekke) siz de onlan çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldür

mekten daha kötüdür. Onlar sizinle savaşmadıkça, Mescid-i Haram'da 

siz de onlada savaşmayın. Size orada savaş açarlarsa derhal öldürün. 

Böyledir kâfirierin cezası... Ama eğer vazgeçerlerse, bilin ki Allah, 

Ğafûr ve Rahîm'dir"2. 

"Haram aylan çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, on

lan yakalaym, hapsedin ve gözeüeme yerinde otump bekleyin. Eğer tev

be eder, namazı dosdoğru kılarlar ve zekâtı da verirlerse, arük yollarını 

serbest bırakın. Çünkü, Allah Ğafflr ve Rahîmdir"^. 

Bu âyederden anlaşılıyor ki, Allah, kullanmn inkâr ve günahlarda 

ısrar etmelerini veya yapuklanna yeter deyip dönüş yapmalarım adetâ çok 

yakından takip etmekte ve tevbelerini iştiyakla beklemektedir*. Tevbe 

eder etmez onlar için affını ve rahmetini hazır tutmaktadır. Mü'minlere, 

"Onları her gözetleme yerinde ohırup bekleyin" buyururken, sanki bu 

iştiyakım telmih etmekte ve tevbe ettikleri anda husûmetten vazgeç

melerini istemektedir. 

^(-Jl ^\İA, L i l jl ^ U U I diyen kendini bilmezler için bile, 

"..Bizim ile karşılaşmayı ummayanlan azgınlıklan içinde bocalamaya 

1 el-Mâide. 5/73 - 74. 
2 el-Bakara. 2 / 1 9 1 - 1 9 i 
3 et-Tevbe, 9/5. 
4 Bkz. Tevbe ve Isüğfâr, s.lfi» 
5 el-Enfâl. 8/ 32; Meâli; "Allah'ımız! Eğer bu Kitap, gerçekten Sen'in kaundan ise 

bize gökten taş yağdır veya can yakıcı bir azap ver. demişlerdi." 
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ferkederiz"^ buyurarak, işledikleri güniihlar yüzünden hemen cezjılan-

dırılmamakta, tevbe etmelerini, takdir etliği bir süre için beklemekledir 

Bu süre içinde de tevbe etmezlerse, cezalartnı ya dünyadayken vermekle 

ya da -imtihan hikmetine binâen- âhirete ertelemektedir "Eğer (azabm 

ertelenmesi ile ilgili) Rabb'inden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa 

düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi"^ âyetindeki 

"önceden geçen söz", Allah'ın, "Kendine yazdığı rahmet süzü"dür3. 

Allah Teâlâ'mn, Kur'an'da ifâde ettiği inzârları hemen cezaya 

dönüştürmemesinin iki sebebi olabilir: 

1 - Allah 'ın rahmeti, bir öğretmenin öğrencisine duyduğu şefkatle 

kıyası mümkün olmayacak derecede, üstündür Bu engin rahmetin bir 

neticesi olarak, o kulunu hemen cezalandırması bir yana, günahının amel 

defterine kaydolmasını bile bir süre geciktirir. Fakat bir diğer taraftan 

insana acı ibret örnekleri göstererek dengeli davranışhu-ını sürdürmesini 

murad eder 

2 - Kur'an'daki tebşîr ve inzâr kavramları, insanın imtihana tabî 

tutulması hakîkatınm bir gereği olarak ele alınmalıdır Öyle olunca, her 

iyi davranışa (ihsan) müşahhas bir mükâfat ve her kötü davranışa 

(seyyie) açık bir ceza verilseydi, imtihan hikmeti ihlâl edilmiş olurdu. 

Dolayısıyla Allah, amellerin karşılığını vermede gayet ağır (teennî ile) 

davranmakta, özellikle azabı âhirete ertelemektedir. 

Kur'an'ın ortaya koyduğu şu ezelî ve ebedî prensip, bütün hakî-

katleri cami (kucaklayıcı) bir hakikat olarak bilinin "Rahmet ve merhamet 

1 Yûnus, 10/11. 

2 Yûnus, 10/19. 

3 el-En'âm, 6/12, 54. 
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esas kural, gazap ve azap istisnaîdir"'. Çünkü Allah, 

(«^^ ji' I İ J L - İ t j i L i j ' j . ^LİÎ ^jijjJ. . . ) buyurmakta^ 

ve bu geniş rahmetine lâyık olanı, ijîi' ̂ .İh OlS'Lli..) 

İJA?ii' ^^-"^ ıSijJ' J ' ' ^ j j ' İJ^ji j ) ifadesiyle^ açıklayarak, kulla

nm tebşîr ve inzâr etmektedir. Bu gerçek, Kur'an'ın ilk sûresinin ilk 

âyetlerinde mucizevî bir şekilde sergilenmiştir : Kendisini, "âlemlerin 

Rabb'i" olarak nitelendiren Yaratıcı, hemen ardından. Rahman ve Rahîm 

olduğunu belirtiyor. İnsana ülfet telkin eden bu vasıflan da "hesap 

somcu ve ceza verici" sıfatlan takip ediyor. 

İslâm âlimlerinin bir kısmına göre, Tevbe Sûresi hariç, bütihı 

sürelerin ilk âyeti olan "Besmele"de, Kur'ân'm temel konusu olan Ulû-

hiyyetin başta gelen vasıflarının, rohmâniyyet ve rahjmiyyet olduğu orta

ya konmuştur. Bu, üzerinde hayranlıkla ve ısraria durulacak bir özel

liktir*. 

Allah'ın "er-Rahmân" sıfatı, mü'min-kâfır aymmı yapmadan, dün

yada herkese eşit şartlar altında nimet veren ve hayat imkânı tanıyan, 

mânasındadır. "Er-Rahîm" sıfaU ise, âhirette nimetlerini sadece mü'min

lere veren, demektir. Bu iki sıfat karşılaştırıldığında birincisinin, insana 

bir cüzi irâde verilmiş olduğunu ve denenmek için yanıulımş bulun

duğunu ince bir şekilde ifâde ederken, ikincisi de âhirete yönelik olarak 

mü'minleri müjdelemekte ve kâfırieri inzâr etmektedir. 

1 Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Bir Fıtrat Dîni.., s. 265. 
2 el-A'râf, 7/156; Meâli : ".. Azabıma dilediğim kimseyi uğraünm. Rahmetim ise 

her şeyi kuşaunışür." 

3 Aynı âyeün devamı; Meâli : ".. Onu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekâu 
verenlere ve âyeUerimize inananlara yazacağım." 

4 Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Bir Fıtrat Dini.., s. 265. 
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Böylece Kur'an'ın tanıtuğı Allah'ın, birbirine zıt iki vasfı vardır. 

Dindar ve mü'min bir anlayış için bu iki vasıf, tek Allah'ın iki farklı 

yamdır. Ama sırf mantık açısından düşünen alalâde bir kafa için bu iki 

vasıf birbirine zıt görünür. Gerçekten de birçok düşünürier bu iki 

cepheyi birbiriyle uzlaştırmak için hayli güçlük çekmişlerdir. Bu mes'ele, 

hem Kur'ân-ı Kerîm, hem de Kitâb-ı Mukaddes için ortak bir mes'e-

ledirl. Bu konuda, Hz. İbrahim ile suçlu Lût Kavmine gönderilen 

melekler arasındaki şu konuşma dikkat çekicidir: 

Hz. İbrâhîm, "Ben kocamışken, bana müjde mi veriyorsunuz? 

Neye dayanarak müjdeliyorsunuz?' deyince onlar, 'Seni gerçekten müj

deliyoruz, ümitsizlerden olma' demişlerdi. O da, 'Zaten sapıklardan 

başka, kim Rabb'inin rametinden ümit keseri' demişti''^. Hz. İbrahim 

bu son sözünde Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmediğini ifâde eder

ken, böyle bir melek cemaatinin sadece bir müjde için gelmiş olamaya

cağım tahmin ederek onlara, "Ey elçiler! Asıl maksadınız nedir?"3 soru

sunu sordu. Onlar hakkı müjdelerken, bunun karşılığında bir inzâr oldu

ğunu sezmişti. Bu inzâr, inkarcıların Lût Kavmi'nin helak olmasından 

alacaklan ibretti"*. 

Kur'ân-ı Kerîm, bunca ibret alınacak âyet (ömek) olmasına rağ

men insanların inanmadıklarım, yine de Rabb'in inzâr ve tebşîr edici 

l ^ j l l , jjjiJI ) olduğunu Şuarâ Sûresi'nin yedi çift âyetinde aynı 

ifâdelerle tekrariar^. Onların düşünüp anlamaları için şu ikazlarda 

bulunur : "Kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın kendilerini yere 

geçirmeyeceğinden veya kendilerine, bilemedikleri bir yerden azabın 

1 Toshihiko IZUrSU, Kur'an'da Allah.., s. 218 vd.. 
2 el-Hıcir, 15/ 54 - 56. 
3 el-Hıcir, 15/ 57. 
4 Seyyid KUTUB, Fi Zılâl . . , c. IX, s. 134. 
5 eş-Şuarâ, 26/67-68, 103-104, 121-122. 139-140. 158-159, 174-175 ve 190-191. 
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gelmeyeceğinden, gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalayama

yacağından ( . . . ) ya da kendilerini, yok olmak endişesi içinde sanvermc-

yeceğinden emin mi oldular?!.." (Bütün bu iç karartıcı inzârlar içinde şu 

aydınlatıcı ve ümit verici ifâde yer almaktadır: "Doğmsu, sizin Rabb'iniz 

pek çok merhametlidir ( " ^ J ö ' U . . ) " ' . 

Allah Teâlâ, insan ruhunda pek etkili bu ikazlariaMgili olarak §u 

ince ifâdeye de yer verir Kötü işler planlayanların tuzaklanna karşı Ken

disi'nin de tuzak kurduğunu belirttikten sonra, tuzak ile ona zıt düşen 

"en hayıriı" kavramını biriikte ifâde buyurarak Kendi'ni tavsif eder : 

(^_jjJÜ iJJI j . . . ) 2 . Böylece, tuzak kursa da bunun insanların 

lehine olduğunu, rahmetinin gazabından üstün olmasına paralel bir 

üslupla anlatmaktadır. Allah'ın rahmetinin gazabından üstün olduğuna 

son bir delil olarak şunu zikretmek yerinde olacaktır : Rahmetinin neti

cesi olan cennet etedî olduğu halde, gazabının sonucu olan cehennem ve 

azâbı ebedî değildir. Cehennemin ebedî olmadığı hususu, cenneüiklerin 

cehennemliklere karşı dengeli olarak ortaya konduğu iki âyette^ görül

mektedir. Her ikisi de, "yer ve gökler durdukça, Allah 'ın dilemesine 

bağlı olarak, ikâmet yerierinde ölümsüzdürler". Ancak cenneüikleri 

anlatan âyet, "nihayetsiz bağış I4c « L k î " ile biterken, cehen

nemlikleri anlatan âyet, "Doğrusu Rabb'in, Kendi dilediğini yapar: 

( j u j j (i JubJ İ L j 5!)" ifadesiyle son bulur. 

Şu halde, cennetliklerin sonsuz yaşayacakları net bir şekilde tasdîk 

edilmiştir. Cehennemliklerinki ise, akıbetlerinin Yüce Hakîm Allah'ın 

irâdesine bırakılmış olduğundan şüpheli bir dunım arzetmektedir*. 

1 en-Nahl, 16/45 - 47. 

2 el-Enfâl. 8/ 83. Meâli:" Ve Allah, tuzak kuranlann en hayırlısıdır." 

3 Hûd, 11/ 107 - 108. 

4 Subhî cs-SÂLIH. ölümden Sonra.., s. 77 vd. 
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S O N U Ç 

Allah, meleklerin tesbîh ve takdisinden başka. Kendine ibâdet 

edecek bir halîfe olarak inşam yaratmıştır Onu en yakından tanıyıp iç 

dünyasını en iyi derecede bildiğinden, eğitimi için, kitap (vahiy) gön

dermiş ve öğretmenler (Peygamber) tayin etmiştir İnsanın eğitilmesi, 

cebr aitma aimması anlamma gelmemekte ve eğitiminde "mükâfat ve 

ceza" metoduna ağıriık verilmektedir Gönderilen en modem eğitim 

kitabı Kur'an, en son öğretmen de Hz. Muhammed'dir. Kur'an âyet

lerinin muhtevalan farklı olsa da, hedefleri ortakür : Sık sık îman ve 

sâlih amele, nimet ve haz; inkâr ve günaha da gazap ve azap karşılıkları 

hatu-laülarak insamn, bu dünyada "en iyi insan" yani, "Allah'ın emir ve 

yasaklarına, dolayısıyla Allah'a en saygılı insan" olması hedeflenir. 

Bunun paralelinde âhiretteki "ebedî" hayatım kurtarması asıl gaye 

edinilir 

Kur'an'ın tebşîr ve inzâr kavramlarına dayalı eğitim metodu, 

ondaki "murakabe", "ibâdet", "tevbe", "ölüm-kıyâmet korkusu" v.b. 

kavramlaria bir bütünlük arzeder. Kur'an insanın ruhunu ve bedenini 

ayrı varlıklar kabul etmediği gibi, dünya ve âhiretini de birbirinden 

ayırmaz. Tebşîr ve inzâr kavramları insanı uhrevî hedefe (Rabb'm rızası 

ve cennet) sevkederken, dünyayı bir geçiş yolu olarak değeriendirir 

Dolayısıyla insan dünyada eğitilecek, başarı ya da başarısızlığı âhirette 

değericndirilecek ve mükâfat veya cezası orada verilecektir insana va'd 

edilen cennet ve nimetleri, idrak seviyesi ne olursa olsun, her insanı 
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kendine çekerken; cehennem azabı yine her inşam günahlardan caydırıcı 

niteliğe sahiptir. 

Allah, eğitimin zor engellerinde kulunım en büyük yardımcısıdır. 

Onu her halükârda destekler ve ona mükâfat verme taraf darıdır. Rahmeti 

ön planda, gazabı ikinci plandadır. Günahkârlara azap etmesi Kendi 

hikmetinin ve adaletinin gereğidir 

Araştırma sonunda görülmektedir ki, insanın Kur'ân'a uygun 

yaşaması demek; içten, kendi fıtrî özelliklerine mutabık, dıştan ise, 

"Yâratıcı'sına secde eden tabiat"! hemâhenk yaşaması demektir. 

Çünkü Kur'an'ın mvsiye ettiği nizam, insan bünyesine mucizevî bir 

uygunluk göstermektedir. Allah, "ahseni takvim" üzere yarattığı insana, 

onun hayatını bütünüyle kapsayan bir eğitim metodu da bahsetmiştir Bu 

metod, insanın zihin ve zekâ hürriyetini asla tehdit etmez. Allah, tebşîr 

ve inzâriarla yönlendirdiği inşam tabîî hürriyetinden mahrum etmek için 

değil, onu, doğru yoldan ayırarak kendi kendini mahvetmesine engel 

olmak için, murakabe altında tutmaktadır Bunun için Kur'an'da, 

insanın nazar edip düşünmesi, ders ve ibret alarak -kendiliğinden-

Hâhk'ına yönelmesi ve şükretmesi istenir 

Kur'an insanın bu durumunu "takva" kavramıyla isimlendirir 

Yine Kur'ân'a göre, insanı hayra çeken tebşîr sâikleriyle, günahlardan 

engelleyen inzâr önlemleri, onun eğitim ve öğretiminde önemli bir yer 

tutmakta; sonuçta onu," JJI : Allah'ın boyası" ile renklenmeye 

ulaştırmaktadır 

Geçmiş çağlarda olduğu gibi, günümüzde de insanın eğitimine 

1 el-Hacc. 22/18. 
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yapılan yatırım ve çaba, öneminden birşey kaybetmemiş, aksine daha da 

önemli hale gelmiştir. Çünkü çağımıza adını vemıiş görünen bilgisayarı 

programlayan yine insandır. İnançsız ve ahlaksız bir insanın elinde 

çük. korkunç/olacaktır. Dolayısıyla insanın eğitimi ve hemcinslerine faydalı 

hale getirilmesi, çağımızın da en büyük problemi olup, çözümü büyük 

ölçüde eğitim psikolojisine bağlı görülmektedir. 

Kur'an üzerinde çalışmak isteyenler, onun insan hayatına ve 

eğitimine uygulanması alanında daha derin ve köklü çalışmak durumun-

dadıriar. Bunun için insamn, Kur'an ayetlerine intibakının daha kolay 

olması gayesiyle her din âliminin özelliklede din eğitimcisini^ eğitim 

psikolojisine ağırlık vermesi ve ayetleri bu açıdan da tefsir etmesi 

gerekmektedir. 
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